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Abstract: This study aimed to investigate using 

budgets as a tool for planning and monitoring in 

Gaza strip municipalities in the light of 

accounting literature besides evaluating the 

effectiveness of using these budgets and the 

availability of the necessary requirements of this 

use. The researcher used a questionnaire which 

was administered to the study population which 

is specifically, the twenty five municipalities in 

Gaza strip.  

The study reached the following conclusions  

the first of which indicated the availability of the 

major requirements for using the budgets as a 

tool for planning and monitoring in Gaza strip 

with the exception of the third dimension 

namely (management all levels participation). 

Consequently, the researcher can reasonably 

conclude that the majority of the suggested 

requirements are available.These requirement 

constitute an infrastructure for using budgets as 

a tool for planning and monitoring in Gaza strip 

municipalities. 

The researcher recommends the following: 

 Recruiting skilled and professional staff  for 

applying and executing budgets. 

 Making use of technology advancements 

such as computer capabilities. 

 Securing  a financial and statistical data base 

in municipalities as it helps in the process of 

planning, co-ordination, monitoring and 

estimating budgets successfully. 

 Encouraging all departments and 

administrative levels to participate in 

preparing the budgets. 

 Holding specialized training courses in the 

field of budgets for officials in charge and 

decision-makers in the municipalities. 

مدى   (2008) الشٌخ عٌد درغام، ماهر موسى وإبراهٌم محمد
فاعلية الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطدا  زدزة 

المهلددة مد  وهةدة ن ددر اليداعمي  علدد وعددىاى وتنايدا الموازندات  
 (:2) 11األرىنية للعلوم التطبييية: سلسلة العلوم اإلنسانية 

 

 

هدددىل البإدددا ولدددد اسدددتعرام اسدددتخىام الموازندددات الملخصصص : 

كددأىاة للتخطددديط والرقابددة فدددي بلددىيات قطدددا  زددزة اسدددتناىا  ولدددد 

األىبيددات المإاسددبية فددي هدداا المهددا، مدد  ناإيددةة وتيددويم فاعليددة 

اسددتخىامةا ومددى  تددوافر الميومددات البلزمددة لةدداا االسددتخىام مدد  

علد استبانة وزعت علد مهتمد  ناإية ثانيةة وقى اعتمى الباإا 

البإددا المكددو  مدد  هميدد  بلددىيات قطددا  زددزة وعددىىها خمسددة 

 وعشرو  بلىية 

وخلددا البإددا ولددد تددوفر مع ددم الميومددات األساسددية البلزمددة 

الستخىام الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا  

زددزة فيمددا عددىا المهددا، الثالددا )وشددراا المسددتويات اإلىاريددة(ة 

لتددالي فددع  مع ددم الميومددات الميترإددة )وىراا اإلىارة العليدداة وبا

والمسددددددتو  العلمددددددية والةيكدددددد، اإلىار ة وتنددددددو  األسددددددالي  

المسددتخىمة( فددي ذنمددواث البإددا هددي إيييددة وموهددوىة فعددبل  فددي 

الواق  العملية والتي تمث، بنية تإتية الستخىام الموازندات كدأىاة 

 للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

واسددتناىا  لنتدداعب البإددا نووددي بسددرورة االسددتعانة بمددو اي  

مؤهلي  ومتخووي  ولىيةم الىراية والخبدرة الكافيدة فدي مهدا، 

تطبيق المدووازنات وتنايداهاة والعمدو، علدد االسدتااىة مد  التيدىم 

التكنولدددوهي وثدددورة المعلومدددات واسدددت بل، ومكانيدددات وقدددىرات 

ير قاعددىة بيانددات الإاسددو  اـلددوية وسددرورة العمدد، علددد تددوف

ماليدة ووإوداعية فددي البلدىيات إيدا تسدداعى فدي عمليدة التخطدديط 

والتنسيق والرقابدة وتيدىير الموازندات بشدك، نداهض مد  سدرورة 

مشاركة همي  األقسام وفي كافدة المسدتويات اإلىاريدة فدي وعدىاى 

الموازنددداتة وسدددرورة عيدددى ىورات تىريبيدددة متخوودددة فدددي 

 ا  اليرار في البلىيات مها، الموازنات للمسؤولي  وذوإ
 

الموازناتة التخطيط والرقابدةة البلدىياتة قطدا   مفتاح الكلمات:
 ززة 
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 مقدمةال

لمةمة التي تستخىم م  قب، منشآت اليطا  العام والخاا علد إدى  تعى الموازنات التيىيرية وإى  األىوات ا
سددوال ل ايددات التخطدديط والرقابددة وتيددويم األىالة والموازنددة كخطددة ماليددة مسددتيبلية تسددتخىم كددأىاة تخطيطيددة 

كمدا تعدى الموازندات مد  ذهدم ذسدالي  التخطديط المدالي  [1]ورقابية م  قب، مع م الإكومات في ىو، العدالم 
الخىميددة والربإيددةة إيددا تسددتطي  تلددا المؤسسددات مدد  خبللةددا سددبط ورقابددة خىمةا المؤسسددات التددي تسددت

بىاخلةاة والا مد  خدبل، وسد  تودور مسدبق لكافدة األعمدا، التدي سدتيوم بةدا المؤسسدة  العمليات المختلاة
إتدددد يمكددد  تإييدددق األهدددىال الموسدددوعةة وتبدددرز ذهميدددة الموازندددات مددد  كونةدددا تإيدددق األهدددىال اـتيدددة 

 [2]ؤسسة:للم

   وشراا المستخىمي  في التخطديط لمسدتيب، المنشدأة مد  ذهد، االسدتااىة مد  خبدراتةم العمليدة ورفد
 الروح المعنوية لىيةم وهعلةم يشعرو  باألهمية والمسؤولية 

  ولزام المنشأة بتيىير اإتياهاتةا المختلاة للاترات المستيبلية 

 ألقسام وتاعي، وساع، االتوا، بدي  وىارات تلدا تمكي  المنشأة م  التنسيق بي  مختلل األنشطة وا
 األنشطة 

  تمكدددي  وىارة المنشدددأة مددد  الرقابدددة علدددد تنايدددا األعمدددا، والمةدددام المطلوبدددة مددد  كافدددة األقسدددام
 والمستخىمي  إيا توفر الموازنة لئلىارة فروة الميارنة بي  الواق  والتيىيرات 

ى قاورة علد تموي، نشاطات البلىية في تيدىيم الخدىماتة وتبرز ذهمية الموازنات في البلىيات في ذنةا لم تع
وونما امتى ذثرها ولد كافة ذوهه النشاط االقتواى  المشدهعة لبلسدتثمار واالرتيدال بمسدتو  الخدىمات الكليدة 
بووداةا سدلطة تنايايدة تعمد، علدد تطبيدق اليدواني  واألن مدة فيمدا يتعلدق بشدؤو  الندار وإمايدة موارىهدداة 

وبدالرزم ذ   [3]المنداطق اله رافيدة التابعدة لةدا ةا الوثيق بالمناف  االقتواىية المتإيية في فسبل  ع  ارتباط
وعددىاى الموازنددة يكلددل البلىيددة هةددىا  ووقتددا  وتكلاددة وال ذ  تكلاددة عددىم وعددىاى الموازنددة ياددوق كثيددرا  تكدداليل 

 [4]وعىاىها 

 مشكلة البحث

قت الإاسر والتي القت اهتماما  كبيرا  في المؤسسات تعى ىراسة الموازنات م  الموسوعات المةمة في الو
علددد اخددتبلل ذشددكالةا بمددا فيةددا البلددىيات ويرهدد  الددا ولددد مددا تإىثدده هدداس الموازنددات مدد  ذثددر فددي تإسددي  
األنشطة المختلاة ىاخد، تلدا البلدىيات والرقابدة عليةداة ممدا يسداعىها فدي ونهداز مةامةدا بشدك، ذفسد،ة لكد  

تطبيق الموازنات وم  الييام بىورها كأىاة تخطيط ورقابة فعالة؛ وم  هنا يمكد  هناا معوقات كثر تإى م  
 طرح مشكلة البإا في التساؤالت اـتية:

 ه، تستخىم بلىيات قطا  ززة الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة؟ 

 ه، يتم وعىاى الموازنات وفق ذسر علمية سليمة في بلىيات قطا  ززة؟ 

 ىيات قطا  ززة تإى م  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة؟ه، هناا وعوبات تواهه بل 

 ه، تستايى اإلىارة العليا في بلىيات قطا  ززة م  مخرهات ذن مة الموازنات المطبية فيةا؟ 

   ما هي العوام، التي تؤثر في نهاح استخىام الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا
 ززة؟ 

 أهداف البحث

هاا البإا بشك، رعير ولد تيويم مى  فاعلية الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا   يةىل
 ززةة وينىرث تإت هاا الةىل األهىال الارعية اـتية:

   التعرل علد الموازنات م  همي  هوانبةداة مد  إيدا ماةومةدا وميوماتةدا وخواعودةا والمنداف
 المتإيية م  تطبييةا 

  ،التي تؤثر في استخىام الموازنات كأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بيعدة بلدىيات  قطدا  معرفة العوام
 ززة 

  التعرل علد ذهم المإىىات والوعوبات التي تإى م  فاعلية الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة
 في بلىيات قطا  ززةة وسب، عبلهةا والت ل  عليةا 

 لىيات قطا  ززة التعرل علد سمات وطراعق وعىاى الموازنات في ب 
  التعددرل علددد مددى  وىراا اإلىارة العليددا فددي بلددىيات قطددا  زددزة ألهميددة ومزايددا تطبيددق ن ددام

 الموازنات 
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 أهمٌة البحث

تلع  البلىيات ىورا  مةما  ورعيسا  لخىمة المهتم  المىني رزم مإىوىية موارىهاة وبالتالي ييد  علدد كاهلةدا 
الخدىمات المتعدىىة التدي تيدىمةا  لة ترشديى اسدتخىامةا لمواهةدة تلدامإاولة االست بل، األمث، للموارى ومإاو

للهمةورة وم  هنا برزت ذهميدة البإدا والدا  يليدي السدول علدد مدى  فاعليدة الموازندات كدأىاة للتخطديط 
والرقابةة ألنةا تعى ذىاة فعالة فدي يدى اإلىارة العليدا للتخطديط والتنسديق والرقابدةة كمدا ذنةدا تعدى ذىاة اتودا،ة 

ساعى بشك، ذفس، علد االست بل، األمث، للموارى الماىية والبشرية المتاإة مما يساعى علد زياىة الرقابة وت
 ىاخ، البلىية  

 فرضٌات البحث

 يستنى البإا ولد عىة فرسيات م  ذه، اختبارها لتإييق ذهىافه:

ات ومزاياها علد استخىامةا الارسية األولد: يؤثر مى  وىراا اإلىارة العليا ووعيةا ألهمية تطبيق الموازن
 كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة  

الارسية الثانية: يؤثر المستو  العلمي علد استخىام الموازنات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا  
 ززة  

د استخىامةا كأىاة الارسية الثالثة: يؤثر وشراا المستويات اإلىارية المختلاة في عملية وعىاى الموازنات عل
 للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

الارسية الرابعة: يؤثر الةيك، اإلىار  للبلىيات علد نهاح استخىام الموازنات كأىاة للتخطديط والرقابدة فدي 
 بلىيات قطا  ززة  

للتخطديط  الارسية الخامسة: يدؤثر تندو  األسدالي  المسدتخىمة فدي وعدىاى الموازندات علدد اسدتخىامةا كدأىاة
 والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

بدي  ررال ذفدراى عيندة  (α=  0005)الارسية الساىسة: توهى فروق اات ىاللة وإوداعية عندى مسدتو  ىاللدة 
تعدز  ولدد  في البلىيات إو، مى  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة فدي بلدىيات قطدا  زدزة البإا

 ورات المتخووة في مها، وعىاى الموازنات الخبرة في مها، المإاسبة وعىى الى

 أنموذج البحث

 ( 1تم بنال ذنمواث البإا بعى تإىيى مشكلة وذهىال البإاة كما يتسض م  الشك، رقم )

 ذنمواث البإا (:1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 المتغير التابع                 المتغيرات المستقلة                                                               

 

 وىراا اإلىارة العليا ألهمية الموازنات

 

 الموازنات كأداة للتخطٌط والرقابة

و  العلمي للياعمي  علد وعىاى وتنايا المست
 الموازنات

 

تنو  األسالي  المستخىمة في وعىاى 
  الموازنات

 

 

 الةيك، اإلىار  للبلىية
 

 

 وشراا المستويات اإلىارية
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 مجتمع وعٌنة البحث

فدي قطدا  زدزة ( بلىيدة منتشدرة 25يتكو  مهتم  البإا م  همي  البلىيات في قطا  ززةة والبالغ عدىىها )
رعدير قسدم  –مىير مدالي  -وتم توزي  استبانة علد همي  م  له عبلقة بععىاى وتنايا الموازنات )مىير عام 

بلىياتة ذ  تم استخىام ذسدلو  الإودر الشدام، )المهتمد  هدو العيندة(  والهدىو، رقدم مإاس ( في تلا ال -
 بلىيات قطا  ززة إس  المإاف ات  ( يوسض توزي 1)

 توزي  بلىيات قطا  ززة إس  المإاف ات(: 1الجدول رقم )

 العىى المإاف ة العىى المإاف ة

 4 ززة 4 شما، ززة

 7 خانيونر 7 الوسطد

   3 رفض

 النظري للبحث  اإلطار

تمارر البلىيات في عورنا الإاسر الكثير م  األنشطة التي تعتبر علد قىر كبير م  األهميدة وهدي بدالا 
تتىاخ، في الإياة العامة بشك، كبير م  خبل، تنسيق العم، وتن يمه بدي  الهمةدور ىاخد، المدى  وهداا يزيدى 

في تيىيم خىمات ذفس، للهمةور وهاا يعني ذ  م  رفعة ورفاهية المهتم ة وليى ساعىت البلىيات الإكومة 
السلطة المركزية هي التي تعطي الوبلإيات لتلا البلىيات وهداا ذوهدى مدا يعدرل بدالإكم المإلدي واإلىارة 

بمراإ، عىيىة بسب   رول الواق  الالسطيني م  اإتبل، عمد، علدد  المإلية  والبلىيات في فلسطي  مرت
 تةميش ىور تلا البلىيات 

والموازنددات بددرزم تطورهددا  [5]مة1968ذو، مدد  اسددتخىم لادد  الموازنددة فددي عددام De Gazeux يعددى 
وبماةومةا الإىيا وال ذنةا كانت مطبية منا ذقىم األزما  وىلي، علد الدا قودة سديىنا يوسدل عليده السدبلم 
ابده إيا ونه قام بوس  خطة مسدتيبلية لمواهةدة الهادال الدا  ذلدم بمودر رنداااة قدا، هد، فدي عدبلس فدي كت

دا َتدأُْكلُو َ العزيز  م  ْم َفَاُروسُ ِفي ُسدنُبلِِه واِل  َقلِديبل  مَّ ا َفَما َإَوىتُّ ُثدم  َيدأِْتي ِمد  َبْعدِى  * }َقاَ، َتْزَرُعوَ  َسْبَ  ِسِنيَ  َىذَب 
ا ُتْإِوُنو َ  م  ْمُتْم لَُة   واِل  َقلِيبل  مَّ داُر َوِفيدِه  ُثم   * َالَِا َسْبٌ  ِشَىاٌى َيأُْكْلَ  َما َقى  َيأِْتي ِم  َبْعِى َالَِا َعاٌم ِفيدِه ُيَ داُا الن 

والموازنات ال معند لةا بىو  رقابة وال تؤتي ثمارهدا وفواعدىها بدىو  متابعدة لكافدة مراإد،  [6] َيْعِوُروَ {
اْهَعْلِندي َعلَدد  }َقدا،َ تناياها ووال فعنةا تشك، عبعا  وسافيا  علد الياعمي  علد وعىاىها وتأكدى الدا بيولده تعدالد 

 [7] َخَزرِعِ  األَْرِم وِنَّي َإِايٌ  َعلِيٌم{

 تعرٌف الموازنات

تعرل الموازنة علد ذنةا "خطة مالية ت طي ذوهه النشاط المختلاة للوإىة االقتواىية لاترة مالية مسدتيبلية  
لوودو، وليةداة كمدا ذ  وين ر للموازنة علد ذنةا ترهمدة كميدة وماليدة لؤلهدىال التدي تسدعد وىارة المنشدأة ل

وعرفةددا )نددور  [8]الموازندة ذىاة رقابيددة فعالددة للتأكدى مدد  إسدد  تنايدا الخطددط الموسددوعة مد  قبدد، اإلىارة" 
كمددا عرفةددا )ذبددو زيددى  [9] وذخددرو ( بأنةددا "الخطددة المنسددية لهميدد  عمليددات المشددرو  فددي فتددرة الموازنددة"

وعرفدت  [10]ة زمنية مسدتيبلية معبدرا  عنةدا ماليدا " ومرعي( بأنةا "قاعمة باألهىال العامة والارعية ع  فتر
ذيسا  بأنةا "تعبير كمي للتىفيات النيىيدة الىاخلدة والخارهدة والتدي توسدض خطدة التشد ي، للمنشدأة بمدا يإيدق 

وعرفت الموازنة بأنةدا "خطدة شداملةة ومنسديةة تعبدر بشدك، مدالي عد  ذنشدطة  [11]ذهىال المنشأة المالية" 
 [12]تواىية خبل، فترة ميبلة وموارى الوإىة االق

 أهمٌة ومزاٌا الموازنات

موارىهدا مد   تعى الموازنات عو  التخطيط المالي الا  تيوم بده اإلىارة الااعلدة مد  ذهد، المإاف دة علدد
( ذ  عددىم األخددا فددي الإسددبا  العوامدد، اإلنسددانية عنددى وعددىاى Caplanالةددىر والرقابددة عليةددا  كمددا بددي  )

با  علد األىال وعليه يه  ذ  يومم ن ام الموازندة بطرييدة تبلعدم طبيعدة اإلنسدا ة الموازنةة سول يؤثر سل
ويمكد  ويهداز ذهدم  [13]ووال توبض مهرى استياال بياندات ال تودلض أل  تكدو  ذساسدا  للرقابدة وتيدويم األىال 

 [14]المميزات فيما يأتي:

  ،يساعى وعىاى الموازنات علد استخىام الموارى المتاإة بشك، ذمث  

  يساعى وعىاى الموازنات المىيري  في كافة المستويات المختلاة الييام بعملية التخطيط 
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   تيددوم اإلىارات المختلاددة بوسدد  الموازنددات الارعيددة الخاوددة بةددا والددا مددو  خددوبل، التنسدديق بددي
 اإلىارات فيما بينةا بما يإيق األهىال بكاالة عالية  

 رة العليددا واإلىارات الارعيددةة والددا مدد  خددبل، رفدد  تسدداعى الموازنددات علددد االتوددا، بددي  اإلىا
 تيارير ىورية ولد اإلىارة العليا  

   وهوى ن ام إوافز يعم، علد تشدهي  اإلىارات ُتعى الموازنات ذىاة للرقابة وتيويم األىالة إيا و
 للييام بعملةا علد ذكم، وهه وهاا يإس  ذىاعةم  

 المسداع، المةمدة لسدما  التدزام العداملي  بتنايدا تلدا ُتعى عملية المشاركة في وعىاى الموازنات مد  
 الموازنات علد ذكم، وهه  

  الموازنات وسيلة فعالة لتىفق المعلومات مد  اإلىارات الدىنيا فدي المنشدأة ولدد اإلىارة العليدا والدا
 لمساعىتةا في عملية اتخاا اليرارات الرشيىة 

 مبادئ إعداد الموازنات

 [15]نات علد ذسر ومباىئ علمية هي:تعتمى عملية وعىاى المواز

واتخداا اليدرارات  مبىذ الشمولية: يعى مبدىذ الشدمولية األسدلو  األمثد، لتيريدر السياسدات االقتوداىية السدليمة
 [16]المبلعمة بشأ  ىور الن ام العام في توهيه الاعاليات االقتواىية 

   تكو  هاس الاترة سنة مبىذ التوزي  الزمني: الموازنات تعى لاترات قاىمة وعلد األزل

مبىذ التعبير المالي: الموازنات ت طي كافة ذوهه النشاط ىاخ، المنشآت سوال ونتداث ذو عمالدة ذو مبيعدات ذو 
 مواريل وزيرها م  الموازنات الارعية 

مبددىذ المشدداركة: ُيعددى مبددىذ المشدداركة مدد  المبدداىئ المةمددة فددي وعددىاى الموازندداتة وعمليددة وعددىاى الموازنددات 
ويؤكددى )نددورة والاسدد،( فددي  [17]خطيطيددة هددي عمليددة تتعدداو  وتشددترا فيةددا كافددة المسددتويات اإلىاريددة الت

العبلقدة بدي  المشداركة فدي وعدىاى الموازندات والرسدا عد  ىراسة لةما ذ  الخوداعا الو يايدة تدؤثر علدد 
يطيدة يدوفر ( ذ  المشاركة فدي وديازة ذهدىال وتيدىيرات الموازندة التخطCaplanكما ذسال ) [18]العم، 

لؤلفددراى المشدداركي  عنوددر التإددى  والشددعور بالمسددؤولية وتزيددى مدد  اإتمددا، وىاركةددم ألهددىال الموازنددةة 
 [19]ولد شعور األفراى بأ  تإييق ذهىال الموازنة هو تإييق ألهىافةم الشخوية  ةباإلساف

كددأىاة للتخطديط والرقابددة مبدىذ الدربط بددي  معدايير الموازنددة ومراكدز المسددؤولية: و  تإييدق فاعليددة الموازندة 
 يتطل  الربط بي  معايير الموازنة ومراكز المسؤولية 

اإليددراىات  مبددىذ وإددىة الموازنددة: ذ  يهدد  ذ  تشددم، الموازنددات كدد، ذوهدده النشدداط المختلاددة للمنشددأة سددوال
 بأنواعةا ذو الموروفات بأنواعةا 

 دور الموازنات فً التخطٌط

تهاهات المستيبلية المدؤثرة فدي الشدركة وتإىيدى مدا يهد  عملده للتكيدل باال ؤوليى عرل التخطيط بأنه "التنب
كما ُعرل بأنه "عم، اهني يتم بموهبه استيرال الماسي وىراسة الإاسر والتنبؤ  [20]م  هاس االتهاهات" 

 [21]بالمستيب، للووو، ولد الةىل بأفس، النتاعب وذق، التكاليل" 
رةة وتعى الموازنات ذىاة مةمة م  ذىوات التخطيط في يى اإلىارة ويعى التخطيط م  الو اعل األساسية لئلىا

كمدا ذ  الموازندة تدىف   [22]العلياة فالموازنات تلع  الىور الرعير في تإىيى المستيب، الياىم لكافة المنشآت 
 [23]باستمرار  وىارة المنشأة ولد ممارسة عملية التخطيط

 دور الموازنات فً الرقابة

ةا "خلق االرتباط بي  المةام وتنسييةا بميتسد الخطة الموسوعة إلنهداز ذهدىال مإدىىةة تعرل الرقابة بأن
كمددا عرفددت بأنةددا  [24]وتبعددا  لددالا تمددارر الرقابددة ىورهددا بأسددلو  يتدديض المهددا، إلنهدداز مبلعددم لؤلهددىال" 
 [25] "ميارنة األىال الاعلي بما هو مخطط واتخاا اإلهرالات التوإيإية و  لزم األمر"

ذسددلو  الرقابددة عد  طريددق وعددىاى الموازندات التيىيريددة ذو التخطيطيددة مد  ذقددىم األسددالي  المسددتخىمة  ويعدى
للرقابدةة وخيدر ىليد، قوددة سديىنا يوسدل عليده السددبلم عندىما قدام بععدىاى موازنددة لليمدض المتوقد  ونتاهده فددي 

طدطة وتعدى الموازندات مد  والمنهدز بمدا هدو مخ والرقابة تيوم علد ذسار ميارندة األىال الاعلدي [26]الىولة 
ذفسدد، المعددايير التددي يمكدد  الييددار عليةددا لتإييددق الرقابددة وسددبط العمدد، إسدد  المخطددط بةددا  لددالا تعددى 
الموازنات ذىاة للتخطيط وك، ذىوات التخطيط يمك  استخىامةا للتعرل علدد مدى  التيدىم فدي اإلنهداز ذثندال 
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كمدا ذ   [27]ازندات ذهدىال تنايايدة فدي شدك، رقمدي كلةدا وتودمم الموالتنايا للخطة ذو لتيويم نتداعب الخطدة 
الموازنة توفر البيعدة المثلدد لتإييدق رقابدة ماليدة ووىاريدة وكميدة فعالدة علدد ذنشدطة المنشدأة  ويمكد  ويهداز 

 [28]مزايا استخىام الموازنة كأىاة رقابة فيما يأتي:

  تيويم نهاح الموازنة كخطة وقيار مى  ما تإيق منةا 

 الخطددط الماليددة للاتددرات المسددتيبلية علددد سددول مددا تإيددق مدد  خطددط الاتددرات       المسدداهمة فددي رسددم
 السابية 

  التنسيق بي  ذقسام ومهموعات العم، ومتابعته وفيا  للخطط الموسوعة 

  تيويم ذىال العاملي  بنال  علد ما تم تناياس م  الموازنة 

 إرافات المةمة تإىيى نياط سعل المنشأة وتبيا  المهاالت التي إىثت بةا االن 
( ذنه عنىما توسد  الموازندات فةدي ترسدم هدىفي  رعيسدي  يهد  ذ  يكوندا Wood and Sangsterوير  )

الةددىل الددرعير فددي عيددو، المإاسددبي  وهمددا التخطدديط والرقابددة ويكددو  وسدد  الموازنددات يإيددق هدداي  
 [29]الةىفي  

 تعرٌف البلدٌات

م بأنةددا "وإددىة الإكددم المإلددي فددي نطدداق 1997( لسددنة 1عرفةددا قددانو  الةيعددات المإليددة الالسددطينية رقددم )
ه رافي ووىار  معي "  وعرفةا )مإمى( بأنةا "الوإدىات اإلىاريدة المإليدة التدي تتمتد  بشخودية اعتباريدة 
ويمثلةددا مهددالر منتخبددة مدد  المهتمدد  المإلددي إلىارة موددالإةا المإليددة تإددت وشددرال ورقابددة الإكومددة 

 [30]المركزية" 

 لبلدٌةتعرٌف موازنة ا

ُتعرل موازنة البلىية علدد ذنةدا "وثييدة معتمدىة تتسدم  تيدىير للمدوارى الماليدة والنايدات المتوقعدة للوإدىات 
 [31]المإلية ع  فترة زمنية ميبلة تيىر عاىة بسنة" 

 

 خصائ  ووظائف موازنة البلدٌة:
 [32]هنواا عوىة خوواعا وو واعل تمتاز بةا مووازنة البلىية هي:

 موازنة البلىية ذوال : خواعا

  تشتم، موازنة البلىية علد تيىيرات وهي بالتالي تختلل ع  الميزانية 

  تعى موازنة البلىية ع  فترة مالية ميبلة مىتةا سنة 

   يه  ذ  تكو  موازنة البلىية معتمىة م  السلطات المعنية في الىولة وهي بالا تعدى بمثابدة قدانو
 ملزم 

 ثانيا : و اعل موازنة البلىية

 عددى موازنددة البلىيددة ذىاة تخطدديط إيددا ونةددا تعددى بمثابددة الخطددة التددي تعددىها البلىيددة تإتددو  علددد ت
 األهىال التي يسعد المهلر البلى  ولد تإيييةا 

  تعى موازنة البلىية ذىاة رقابة إيا و  تيىير الموروفات التدي تإتدو  عليةدا الموازندة تعدى بمثابدة
 قيوى عليةا 

 مليددة التوزيدد  األمثدد، للمددوارى المإددىوىة بددي  االسددتخىامات المختلاددة تسدداعى موازنددة البلىيددة فددي ع
 بكاالة وفاعلية 

 مبادئ وقواعد إعداد الموازنات فً البلدٌات

و  المن مة زير الربإية واا لم تخطط وتس  موازنة للسنة الياىمدة بشدك، ودإيض فعنةدا فدي هداس الإالدة لد  
وهنداا ذسدر عامدة يهد  مراعاتةدا عندى  [33]بشك، ودإيض  تكو  لىيةا اليىرة علد مواهةة المستيب، ماليا  

 [34]وعىاى وتنايا الموازنات لسما  نهاإةا م  قب، البلىيات وهي كاـتي:
مبللمة الموازنة ألهىال البلىية: يهد  ذ  تبندد الموازندة علدد ذسدار ذهدىال البلىيدة والتدي يهد  ذ   -1

 لبلىية والبيعة المإيطة تكو  مإىىة بوسوح وقابلة للتطبيق والتنايا في إىوى ا
مبللمدة الموازندة للةيكد، التن يمدي للبلىيدة: يهد  تإىيدى ووقدرار الةيكد، التن يمدي لكد، بلىيدة مد  قبد،  -2

 المهلر البلى  لتتبللم وتونياات هىاو، الموازنة لالا الةيك، التن يمي المير 

للن ددام المإاسددبي وىليدد، مبللمددة الموازنددة للن ددام المإاسددبي وىليدد، الإسددابات: و  مبللمددة الموازنددة  -3
 الإسابات يعى ذمرا  ذساسيا  لتسةي، عملية الميارنة بي  البيانات الاعلية والمخططة 
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الإوو، علد تأييى المسدتويات اإلىاريدة فدي البلىيدة والدا ابتدىال  مد  ذعلدد مسدتو  وىار  ولدد ذىندد  -4
 مستو  وىار  

 ىارية المختلاة لتنايا الموازنة ربط الموازنة بن ام الإوافز لسما  تعاو  المستويات اإل -5

 األساس المستخدم فً إعداد الموازنات فً بلدٌات قطاع غزة

يعى األسار النيى  هو األسار الا  تعتمىس البلىيات في وعىاى التيىيرات للموازنة ويساعى هاا األسدار فدي 
لدىيات لبلنتيدا، ولدد ذسدار سةولة وعىاى التيىيراتة لك  هناا مإاوالت م  وزارة الإكم المإلدي لتأهيد، الب

% مد  الةيعدات 95ونه األسار المستخىم في مع دم الةيعدات المإليدة )إدوالي  [35]يؤكى الا (1)االستإياق 
المإلية في فلسطي ( وو  هناا بعم الةيعات المإليدة التدي عملدت علدد التإويد، لن دام االسدتإياق المعدى، 

 ت مإلية ذخر  علد ىراسة فكرة التإوي، كأسار لن ام المإاسبة الماليةة في إي  تعم، هيعا

 الصعوبات التً تواجه إعداد الموازنات فً بلدٌات قطاع غزة

هناا الكثير م  المشكبلت التي تواهه العاملي  في مها، وعىاى الموازنات وتنايداها فدي بلدىيات قطدا  زدزة 
 (2)إس  اـتي:

   للموازنةة م  العلم بدأ  الرواتد  تمثد، التعيينات العشواعية إيا يتم تعيي  المو اي  ىو  الرهو
 %( م  إهم الموازنة وهاا يسعل ىور الموازنة كأىاة للتخطيط والرقابة 80ذكثر م  )

  هناا طلبات شرال تأتي موقعة م  رعير البلىية ويتم ورفةا سوال لةدا بندى مدالي فدي الموازندة ذم
 ال وقسم الموازنة ال يستطي  فع، شيل إيالةا 

 خوومات في إالة المتأخرات فيتم اعتماىها م  قب، رعير البلىية والمهلر البلى  هناا سياسة ال
 ىو  استشارت اليسم المالي مما يؤثر سلبا  علد اإليراىات الميىرة في الموازنة 

 مصادر تموٌل البلدٌات 

علددد كمددا تعتمددى البلىيددة فددي التمويدد،  [36]تعتمددى البلددىيات بشددك، رعددير علددد مودداىر التمويدد، الخددارهي 
 [37]المواىر الىاخلية والمتمثلة بنويبةا م  موازنة الىولةة باإلسافة ولد المواىر اـتية:

  ،السددراع  اإلسددافية: إيددا تيددوم اإلىارة المإليددة باددرم سددريبة فددي شددك، نسددبة معويددة تإودد
%( مدد  وهمددالي وارىات البلددىيات بددىو  5602لإسددابةاة وتشددك، ويددراىات السددريبة مددا قيمتدده )

 [38]المنض 

   يددتم وعطددال اإلىارة المإليددة الإددق فددي مشدداركة الإكومددة فددي الإودديلة السددريبية وييلدد، الددا مدد
 االستيبل، المالي لئلىارة المإلية 

   تعطد اإلىارة المإلية الإق فدي فدرم وهبايدة ذندوا  معيندة مد  السدراع  ويإيدق الدا اسدتيبلال
 كبيرا  لئلىارة المإلية 

 نات لئلىارات المإلية م  إويلة موارىها المختلاة تيوم الإكومة المركزية بتيىيم وعا 
 

 الدراسات السابقة

 ( ىراسدةAlaa-Aldin, 2007" : بعندوا )Zero-Base Budgeting: Employee Perception 

and Attitudes in Brunei Public Sector Organization هىفت الىراسدة ولدد التعدرل علدد "

السبلم نإو تطبيدق الموازندة الوداريةة برونا  ىار  لسلطنةاتهاهات المو اي  في اليطا  الإكومي 

م  إيا قيدار مدى  الاةدم والدىعم فدي إالدة تطبيدق هداا الن دام فدي اليطدا  الإكدومي وقيدار وتإليد، 
 الاواعى والعيبات التي قى تنهم في إالة تطبييةا إلعىاى الموازنة السنوية في هاا البلى 

 وم  ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

 بية ذفدراى عيندة الىراسدة لدىيةم معرفدة ووعدي ىو  المتوسدط عد  الطرييدة التدي تعتمدى لتطبيدق زال
 الموازنة الوارية 

   هناا ىعم كبير م  قب، زالبية ذفراى العينة في إا، تطبيق الموازنة الوارية في سلطنة برونا 

 مددات األساسددية هندداا موافيددة عاليددة علددد ذ  تطبيددق الموازنددة الوددارية يددؤى  ولددد تددوفير المعلو
 لمىير  الىواعر التخاا اليرارات الرشيىة المتعلية بتخويا الموارى المالية للىو، 

  ،هندداا وددعوبات قددى تعتددرم تطبيددق الموازنددة الوددارية خوووددا  عيبددة الوقددت والهةددى والمددا
 [39] الكثير
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  يىيريددة كددأىاة( بعنددوا : "العوامدد، المددؤثرة علددد كاددالة اسددتخىام الموازنددات الت2006ىراسددة )النهددارة 
تخطيط ورقابة في الهامعات الالسطينية بمإاف ات ززة"  هىفت الىراسة ولد تبيا  العوامد، التن يميدة 
والسلوكية المؤثرة علد استخىام الموازنات التيىيرية كأىاة للتخطيط والرقابة فدي الهامعدات الالسدطينية 

وازناتة ومى  كادالة الن دام المإاسدبي بمإاف ات ززة  وكالا األسالي  المستخىمة في وعىاى تلا الم
 المطبقة والتعرل علد واق  وعىاى واستخىام الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في تلا الهامعات 

 وم  ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

  زيا  الىور الااع، ليسم الموازنة في الهامعات الالسطينية بمإاف ات ززة 

  البنوى تطبق تلا الهامعات لن ام موازنة 

  ،عىم تطبيق الهامعات الماكورة بىرهة كبيرة المرإلة الرابعة )مرإلة متابعة التنايدا( مد  مراإد
 ن ام الموازنات التيىيرية 

  تطبيق الهامعات ألن مة مإاسبية هيىة تساهم في توفير البيانات المإاسبية البلزمة إلعدىاى وتنايدا
 [40]الموازنات التيىيرية 

  بعنوا : "مشداك، وعدىاى الموازندات وتنايداها فدي بلدىيات قطدا  زدزة: ىراسدة  (2006ىراسة )زعر ة
ميىانية"  ركزت هداس الىراسدة علدد تبيدا  ذهدم المشدكبلت التدي تواهده البلدىيات عندى وعدىاى الموازندات 
وتناياها سوال كانت مشكبلت فنية ذو ناتهة ع  نيدا الخبدرة والدوعي بأهميدة الموازندات وعدىم تدوفر 

 السلوكية  إلسافة ولد المشكبلت المتعلية بتيىير الموازنات ذو تلا المتعلية بالنواإيالمةارات با
 وبينت نتاعب الىراسة ذ  البلىيات تواهه عىة مشكبلت هي: 

 الوعي بأهمية الموازنات  نيا 

  نيا الخبرة وعىم توفر المةارات 

  زيا  الإوافز المرتبطة باألىال 

 [41]الموازنات عىم قناعة بعم اإلىارات العليا ب 

 ( بعنوا : "ىور الموازنة كأىاة تخطيط مالي في المن مات زيدر الإكوميدة فدي 2005)الهىيلية  ىراسة
قطا  ززة"  هىفت الىراسة ولد و ةار ىور الموازنة كأىاة للتخطيط المدالي وىرهدة اعتمداى المن مدات 

كددأىاة للتخطديط المددالي   زيدر الإكوميدة عليةددا  وويسداح وكشددل ذسدبا  السددعل فدي اعتمدداى الموازندة
 والتعرل علد ىرهة اعتماى المن مات زير الإكومية علد الموازنة في التخطيط المالي 

 وتوولت الىراسة ولد عىة نتاعب ذهمةا:

 استخىام الموازنة ولد إى ما بالمؤهبلت العلمية لوانعي اليرارات  يرتبط 

  في التىري  والتأهي، في مها، اإلىارة يوهى لى  العاملي  في المها، المالي في المن مات سعل
 [42]المالية 

 ( بعنوا : "مى  فاعلية الموازنة كأىاة تخطيط ورقابة في وكالة األمدم المتإدىة 2005)العمر ة  ىراسة
إلزاثة وتش ي، البلهعي  الالسطينيي  )األنروا( في قطا  ززة"  هىفت الىراسة ولد التعرل علد مدى  

 لتخطيط والرقابة في واإىة م  ذهم المن مات الىولية العاملة في قطا  ززة فاعلية الموازنات كأىاة ل
 وكا  م  ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

  و  مددو اي الددىواعر المختلاددة مدد  كافددة المسددتويات اإلىاريددة ال يعيددرو  الموازنددة االهتمددام الكددافي
 باعتبارها ذىاة فعالة للتخطيط والرقابة 

 تنايا الموازنة لم تك  بالىرهة المطلوبة والكافية إلنهاح الموازندة علدد و  ىرهة الىقة في وعىاى و
 الرزم م  سةولة ووسوح تعليمات وعىاى الموازنة 

  نسبة مشاركة المستويات اإلىارية المختلاة في وعىاى وتنايا الموازنة هي نسبة سعياة 

 عددر األنددروا والددا لددنيا عددىم كاايددة وفاعليددة وهددرالات الرقابددة الىاخليددة المعمددو، بةددا ىاخدد، ىوا
 [43]الخبرات 

 ىراسدة (Laura et. al., 2004" : ة بعندوا)Does Organization-Mandated Budgetary 

Involvement Enhance Managers Budgetary Communication with Their 

Supervisors?"   ركددزت هدداس الىراسددة علددد تبيددا  مددى  مسدداهمة الموازنددة فددي المن مددات الرسددمية
لعمد، علددد تإسدي  و ياددة االتودا، المددالي بددي  المدىيري  ورؤسدداعةم مد  خددبل، المشداركة فددي وعددىاى ل

 وتنايا الموازنة والرقابة عليةا 
 وخلوت الىراسة ولد:

  اهتماعات الموازنة التي يإسرها المىيري  م  رؤسالهم تعى وسيلة اات ذثر ايهابي للعمد، علدد
 رؤسال تإسي  و ياة االتوا، بي  المىيري  وال
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  تيددارير الموازنددة التددي يرفعةددا المددىيري  ولددد رؤسدداعةم فددي المن مددات تعمدد، علددد تإسددي  تاسددير
وشرح خطط المن مةة وتؤى  ولد تااع، بي  المىيري  ورؤسدالهمة وتعمد، علدد تإسدي  الت ايدة 

 [44]الراهعة 

 لمهدالر البلىيدة فدي ( بعنوا : "ىور الموازنات في تخطيط ورقابة وتيييم ذىال ا2004)الزعبية  ىراسة
األرى "  هىفت الىراسة ولدد التعدرل علدد ىور الموازندات فدي تخطديط ورقابدة وتيدويم ذىال المهدالر 
البلىية في األرى  مد  إيدا فاعليدة الموازندات فدي المإاف دة علدد مدوارى وممتلكدات المهدالر البلىيدة 

 وفاعليتةا في تإييق ذهىافةا 
 وكانت ذهم النتاعب كاـتي:

 ة البلىية لم تستنى في ماةومةا وذسالي  عملةا ولد قواعى اإلىارة العلمية و  موازن 

  ال تمثد، موازنددة البلىيددة ذسددلوبا  لسدد ط النايددات ذو ترشدديى اليددرارات علددد نإددو يكادد، معةددا تإييددق
 [45]ذهىال الموازنة بأق، تكاليل 

 معدات الإكوميدة األرىنيدة"  ( بعنوا : "تيييم ن م الموازنات التخطيطية فدي الها2003)الربا ة  ىراسة
ُكرست هاس الىراسة ولد التعرل علد مى  تطبيق ذن مة الموازنات فدي الهامعدات الإكوميدة األرىنيدة 
ومى  مساهمتةا في التخطديط والرقابدة وتيدويم األىال فيةدا  كمدا هدىفت ولدد ىراسدة واقد  وعدىاى وتنايدا 

المعوقات ذو العوام، التي تؤثر علدد كادالة  الموازنات في الهامعات الإكومية األرىنية والوقول علد
 وفعالية استخىام ذن مة الموازنات في هاس الهامعات 

 وم  ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

   تعددى الموازنددات المسددتخىمة فددي الهامعددات الإكوميددة ذن مددة رقابيددة فعالددة وذ  هندداا قناعددة لددى
 ط بي  األهىال اإلىارة في هاس الهامعات بأ  الموازنة ذىاة فعالة للرب

  هندداا اهتمددام كبيددر فددي الهامعددات الإكوميددة األرىنيددة بمشدداركة المسددتويات اإلىاريددة المختلاددة فددي
 وعىاى الموازنات 

  وىارة الهامعات تيوم بتإىيى اإلهرالات الواه  وتباعةا بوىى وعىاى الموازنة بشك، واسض 

 هداز الو داعل اإلىاريدة واألنشدطة تستخىم الموازنة في الهامعات مد  ذهد، مسداعىة اإلىارة فدي ون
 [46]التعليمية 

 ( بعنوا : "مى  استخىام الموازنات التخطيطية كأىاة للرقابدة وتييديم األىال فدي 2003)األفنى ة  ىراسة
منشآت اليطا  العام"  ركزت الىراسة علد ذهمية اسدتخىام الموازندات كدأىاة للرقابدة وتيدويم األىال فدي 

 لد ذهمية مشاركة كافة األفراى في عملية وعىاى الموازنات اليطا  العام في سوريا وو
 وكانت ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

  تعى الموازنات ذىاة فعالة للتخطيط والتنسيق والرقابة وتيويم األىال 

  اعتمداى األسددالي  العلميدة عنددى وعدىاى الموازنددة يزيدى مدد  فاعليتةدا كددأىاة للتخطديط والرقابددة وتيددويم
 األىال 

 ا المسدتويات اإلىاريدة فدي وعدىاى الموازندات يسداعى كثيدرا  علدد االلتدزام بتيدىيرات الموازندة وشرا
 وتإسي  ذىال العاملي  

  سددرورة وهددوى لهنددة للموازنددة تكددو  وددلة الوودد، بددي  اإلىارة العليددا وبددي  الهةددات اإلىاريددة

 [47]األخر  

  بدي  المشداركة فدي وعدىاى الموازندات( بعنوا : "العوام، المإىىة للعبلقدة 2002ىراسة )نور والاس،ة 

والرسددا عدد  العمدد، والمن مددة: ىراسددة مإاسددبية ميارنددة بددي  الشددركات المسدداهمة العامددة الوددناعية 

العراقيددة واألرىنيددة"  ركددزت هدداس الىراسددة علددد فإددا مددى  تددأثر العبلقددة بددي  المشدداركة فددي وعددىاى 

لشخودية وخوداعا الو يادة وعدىم الموازنات والرسا ع  العم، والمنشأة في ك، م  مركدز تإكدم ا

التأكى البيعي ونو  تكنولوهيا اإلنتاث في ك، مد  العدراق واألرى  مد  هةدةة ومدى  التبداي  فدي التدأثير 

 بي  البلىي  م  هةة ذخر  

 وخلوت الىراسة ولد عىة نتاعب ذهمةا:

   العليدا وال ذ  تركدز السدلطة فدي اإلىارة بالارىيدة العليدا وبالرزم م  تميز ك، مد  العدراق واألرى

المشاركة في ويازة ذهدىال المن مدة ورسدم سياسداتةا تمدارر بشدك، واسدض وإيييدي وبمسدتو  

 هيى 
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  ،تؤثر الخواعا الو ياية علد العبلقة بي  المشاركوة فوي وعدىاى المدووازنات والرسدا عد  العمد

 ىو  المن مةة و  الا األثر ال يختلل م  بلى ـخر 

 مركز تإكم  م  االيهابية للموازناتة كما هو الإا، مإىىا  قويا  لآلثار يعى مت ير عىم التأكى البيعي

  الشخوية

 و  مت ير تكنولوهيا اإلنتاث يعى مإىىا  ليوة العبلقة المىروسة ولير للعبلقة ااتةا  

  يددؤثر الن ددام السياسددي واالقتودداى  اليدداعم بشددك، كبيددر علددد ذىال العدداملي  ومشدداركتةم فددي وعددىاى

 [48] كما هو الإا، في العراق ها م  األنشطةالموازنات وزير

  ( بعنوا : "تيييم ن م الموازنات التيىيريدة فدي الشدركات الودناعية المسداهمة 2000ىراسة )العبلوي ة

العامة األرىنية"  هىفت الىراسة ولد تبيا  مى  وىراا اإلىارات العليدا فدي المنشدآت الودناعية ألهميدة 

وتيويم مى  فاعلية هاا الن ام في تإييق الرقابة وتيدويم األىالة وتبيدا  ومزايا تطبيق ن ام الموازناتة 

 المعوقات التي تإى م  فاعلية تطبيق ن ام الموازنات 

 وخلوت الىراسة ولد عىة نتاعب ذهمةا:

  ال تطبق زالبية المنشآت الوناعية المساهمة العامة في األرى  ن ام الموازنات 

 المساهمة العامة األرىنية بىرهة هيىة م  الوعي بأهميدة ومزايدا  تتمت  وىارات المنشآت الوناعية

 تطبيق ن ام الموازنات 

  هناا قوور واسض في تطبيق ن ام الموازنات 

  قلة استخىام البيانات الناتهة ع  ن ام الموازنات في الرقابة وتيويم األىال 

 [49] اتهناا معوقات ىاخلية وخارهية تؤثر سلبا  علد فاعلية ن ام الموازن 

  ( بعنوا : "المشاركة في وعىاى الموازندات التخطيطيدة وسديلة إلشدبا  الإاهدات 1994ىراسة )الاس،ة

العليا لمىرث ماسلو وزياىة اإلنتاهية: ىراسة مإاسبية اختباريده"  هدىفت هداس الىراسدة ولدد بإدا تدأثير 

عراق وقى انطليدت الىراسدة فدي المشاركة في وعىاى الموازنات في تإايز األفراى وزياىة ونتاهيتةم في ال

توور بأنه يمك  للمإاس  اإلىار  المساهمة في رف  الروح المعنوية للعاملي  وم  ثدم ونتداهيتةم عد  

 طريق وعىاى موازنات يراعد فيةا الهوان  السلوكية 

 وقى كانت ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

 ة وشبا  األفراى المشاركة والإوافز الماىية لؤلفراى ذثرت ويهابا  علد ىره 

   ذسلو  المشاركة إيق للعاملي  إافزا  معنويا  رخر وهو إافز االتواالت وا ذ  التيال العداملي  مد

 اإلىارة العليا لمناقشة نتاعب األىال وفر لةم فروة لطرح مشكبلتةم وشكواهم 

  [50]ذى  ذسلو  المشاركة ولد تعزيز ن ام الت اية العكسية 

  هدىفت ( بعنوا : "تإلي، الموازنة االستثمارية للمهدالر المإليدة فدي األرى "  1993ىراسة )العواملةة

هىفت ولد  الىراسة ولد تإلي، الموازنة االستثمارية للمهالر البلىية والمهالر اليروية في األرى   كما

لدد تإلي، مواىر التموي، لتلا المهالر  وكالا ربط البرامب اإلنااقية بالموداىر االيراىيدة للتعدرل ع

 طبيعة السياسة المالية المإلية 

 كانت ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:

  هندداا انسددهام بددي  توزيدد  المخووددات الماليددة للمشدداري  المختلاددة والطبيعددة الخىميددة للمهددالر

 المإلية 

  اعتمىت مشداري  الخدىمات المإليدة علدد موداىر التمويد، الدااتي بنسدبة ذكبدر مد  اعتماىهدا علدد

 [51] ينما اعتمىت المشاري  اإلنتاهية علد التموي، الخارهيالتموي، الخارهي ب

  ( بعنددوا : "الموازنددات التخطيطيددة كددأىاة للرقابددة وتييدديم األىال فددي المنشددآت 1989ىراسددة )العيددىانية

الوناعية: ىراسة ن رية وتطبييية في المنشأة العامة للودناعات الورقيدة"  ركدزت هداس الىراسدة علدد 

وعدىاى وتنايدا الموازندة والرقابدة علدد تنايداها والتعدرل علدد مسداهمتةا فدي  ىراسة ذسلو  ووهدرالات

عمليددة الرقابددة وتيددويم األىال والعواعددق التددي تإددى مدد  فاعليتةددا و  وهددىتة واقتددراح الإلددو، المناسددبة 

 للت ل  علد هاس الوعوبات 

 وم  ذهم نتاعب الىراسة ما يأتي:
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  الوإىات االقتواىية بروز الإاهة ولد الموازنات نتيهة لكبر إهم 

  الموازنات ذىاة مةمة لمساعىة اإلىارة 

  يتطل  وعىاى الموازنات مشاركة كافة المستويات اإلىارية 

  تعى الرقابة وإى  الو اعل اإلىارية المةمة للتأكى م  ذ  العم، يتم تناياس علد ذكم، وهه كمدا هدو

 [52]مخطط له 

 ( ىراسدةMcConkey, 1974ب )" : عندواThe Position and Function of Budget in an 

MBO System  " هدىفت هداس الىراسدة لتبيدا  ىور وذهميدة الموازندة التخطيطيدة فدي المن مدات التدي

 تتب  ن ام اإلىارة باألهىال 

 وم  ذهم نتاعب الىراسة:

  الموازنات ىورا  رعيسا  في ن ام اإلىارة باألهىالة خوووا  في مهدالي الرقابدة واإلشدرال  تلع

 المتابعة و

  تعتبر الموازنة هزلا  ال يتهزذ م  ن ام اإلىارة باألهىال 

  [53]ال تستطي  المؤسسة تطبيق ذن مة الموازنات بىو  تطبيق ن ام اإلىارة باألهىال 

 ما ٌمٌز هذا البحث

 يتميز هاا البإا بما يأتي:

 شك، عام وعلد ُتعى هاس الىراسة المإاولة األولد التي تهر  علد البلىيات الالسطينية ب

بلىيات قطا  ززة بشك، خاا فيما يخا مى  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطيط 

 والرقابة 

   توفير المعلومات بشك، رعير إو، وس  الموازنات في بلىيات قطا  ززة  وإس

 علم الباإثي  ذ  عىى البإوا والىراسات التي تتعلق بةاا المها، مإىوىة 

 تي تإى م  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في وليال السول علد المشكبلت ال

 بلىيات قطا  ززة 

 الدراسة التطبٌقٌة

 مواىر هم  البيانات

 وقد تم االعتماد على مصدرين أساسيين للمعلومات هما:

 ذوال : المواىر األوليةة ويركز هاا الهان  علد المعلومات المستياة م  الوساع، اـتية:

لهمدد  البيانددات: بعددى اإلطددبل  علددد ذىبيددات المإاسددبة اإلىاريددةة والمراهعددة المتعميددة قاعمددة االستيوددال 

للىراسات الن رية والعملية السابية التي تناولت موسو  الموازنات التخطيطيدةة واسدتطبل  رذ  عدىى مد  

 ( فيرة 67المتخووي  في هاا المها،ة تم توميم استبانة خويوا  كأىاة رعيسة للبإا تكونت م  )

الميدداببلت الشخوددية: تددم وهددرال الميدداببلت الشخوددية مدد  عددىى مدد  المسددؤولي  والمددىيري  المعنيددي  او  
العبلقة في الىواعر المالية في بلىيات قطا  زدزة للإودو، علدد بعدم البياندات الخاودة بالهاند  الن در  

 وللتعرل علد مى  استخىام الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في تلا البلىيات 

انيا : المواىر الثانويةة ويركز علد تإىيى اإلطار الن در  للموازندات التيىيريدة والدا مد  خدبل، مدا كتد  ث
 ع  الا الن ام في الكت  والىوريات والمهبلت واألبإاا العلمية والرساع، العربية واألهنبية 

 مكونات االستبانة

 تتكو  استبانة البإا م  هزذي  كما يأتي:

 ( ذسعلة تتعلق بالمعلومات الشخوية ع  ذفراى مهتم  الىراسة 7كو  م  )الهزل األو،: وهو م

 الهزل الثاني: ويتكو  م  خمر مهاالت وهي كاـتي:
: يؤثر مى  وىراا اإلىارة العليا ووعيةا ألهميدة تطبيدق الموازندات ومزاياهدا علدد اسدتخىامةا األو، المها،

 .( فيرة14كو  م  )كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززةة ويت
قطدا   يؤثر المستو  العلمدي علدد اسدتخىام الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات :الثاني المها،
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 ( فيرة 11ززةة ويتكو  م  )
يؤثر وشراا المستويات اإلىارية المختلاة في عملية وعىاى الموازنات علدد اسدتخىامةا كدأىاة : الثالا المها،

 فيرة  (13ويتكو  م  )ي بلىيات قطا  ززةة للتخطيط والرقابة ف
يؤثر الةيك، اإلىار  للبلدىيات علدد نهداح اسدتخىام الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي  :الراب  المها،

 فيرات  (9ويتكو  م  )بلىيات قطا  ززةة 
ة للتخطدديط يددؤثر تنددو  األسددالي  المسددتخىمة فددي وعددىاى الموازنددات علددد اسددتخىامةا كددأىا :الخددامر المهددا،

 فيرة  (20ويتكو  م  ) والرقابة في بلىيات قطا  ززةة

وقددى تددم تإىيددى المتوسددط الإسددابي المددرهض بددأوزا  ُإددىىت اعتمدداىا  علددد مييددار ليكددرت ا  النيدداط الخمددر    
(Five Point Likert Scale:والا علد النإو اـتي ) 
 

 االستهابة
موافق بىرهة 
 كبيرة هىا  

موافق بىرهة 
 كبيرة

فق بىرهة موا
 متوسطة

موافق بىرهة 
 قليلة

موافق بىرهة 
 قليلة هىا  

 1 2 3 4 5 الوز  النسبي 

 %20 %40 %60 %80 %100 الوز  المعو 

 آلٌة توزٌع االستبانة

خبل، تسليم قى تم توزي  االستبانة علد عينة البإا )الياعمي  علد وعىاى وتنايا الموازنات(ة والا م  
المسترىة والمعتمىة  ( استبانةة وبلغ عىى االستبانات76عليه بلغ إهم عينة البإا )االستبانة لةم باليىة و

 %( م  االستبانات الموزعة 9304( استبانةة ذ  ما نسبته )71ل ايات التإلي، )

 صدق االستبانة

 التأكى م  وىق االستبانة بطرييتي  هما:إيا قام الباإثا  ب
بانة علدد مهموعدة مد  المإكمدي  تألادت مد  سدبعة مد  ذعسدال ذوال : وىق المإكمي : ليى تم عرم االست

الةيعددة التىريسددية فددي كليددات التهددارة بالهامعددات الالسددطينية فددي قطددا  زددزة متخووددي  فددي المإاسددبة 
واإلإوال وسافة ولد عرسةا علد العاملي  في مها، الموازنات في البلىيات  وقى استها  الباإثا  ـرال 

ما يلزم م  إال وتعىي، في سول الميترإدات الميىمدةة وبدالا خرهدت االسدتبانة الساىة المإكمي  بعهرال 
 في وورتةا النةاعية 

ثانيا : الوىق البناعي: الوىق البناعي يبي  مى  ارتباط ك، مها، م  مهاالت البإا بالىرهة الكلية لايدرات 
بلقدة قويدة بةدىل البإدا ( ذ  مإتدو  كد، مهدا، مد  المهداالت لده ع2يتسض م  الهىو، رقم )االستبانة  و

 0001)ويؤكى وهوى ارتباط بناعي قو  بي  ك، مها، وبي  مهم، فيرات االستبانة والا عنى مسدتو  ىاللدة 
 =α ) 

 

 الوىق البناعي لك، مها، م  مهاالت البإا(: 2الجدول رقم )

 المهوووووا،
 معام،
 االرتباط

 مستو 
 (.Sig)الىاللة

ىارة العليدا ووعيةدا ألهميدة تطبيدق الموازندات يؤثر مدى  وىراا اإل :األو، المها،
 00000 ** 00802 ومزاياها علد استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة

: يددؤثر المسددتو  العلمددي علددد اسددتخىام الموازنددات كددأىاة للتخطدديط الثدداني المهددا،
 00000 ** 00833 والرقابة في بلىيات قطا  ززة

ر وشدددراا المسدددتويات اإلىاريدددة المختلادددة فدددي عمليدددة وعدددىاى يدددؤث :الثالدددا المهدددا،
 00000 ** 00891 الموازنات علد استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

يؤثر الةيك، اإلىار  للبلىيات علد نهاح استخىام الموازنات كدأىاة  :الراب  المها،
 00000 ** 00870 للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

يددؤثر تنددو  األسددالي  المسددتخىمة فددي وعددىاى الموازنددات علددد  :الخددامر المهددا،
 00000 ** 00864 استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

 ( α=  0001االرتباط ىا، وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) **
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 ثبات االستبانة

وفيدا  لةداس الطرييدة يدتم تهزعدة فيدرات االختبدار  :Split-Half Coefficientذوال : طريية التهزعة النواية 
ولددد هددزعي  )األسددعلة اات األرقددام الارىيددة واألسددعلة اات األرقددام الزوهيددة( والددا لإسددا  قيمددة االرتبدداط 

 ( يوسض الا 3بينةماة ثم هر  تعىي، معام، االرتباط بمعاىلة سبيرما  بروا   والهىو، رقم )

 ت ك، مها، علد إىة ولبلستبانة كك،ىرهة ثبا (:3الجدول رقم )

 المهوووووا،
قيمة االرتباط بي  األسعلة 

 الارىية والزوهية

-معام، سبيرما 
 براو  بعى التوإيض

يددددؤثر مددددى  وىراا اإلىارة العليددددا ووعيةددددا  :األو، المهددددا،
ألهميددة تطبيددق الموازنددات ومزاياهددا علددد اسددتخىامةا كددأىاة 

 ززة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  
00913 00955 

: يددددؤثر المسددددتو  العلمددددي علددددد اسددددتخىام الثدددداني المهددددا،
 الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

00758 00863 

يؤثر وشراا المستويات اإلىارية المختلاة في  :الثالا المها،
عمليدددة وعدددىاى الموازندددات علدددد اسدددتخىامةا كدددأىاة للتخطددديط 

 قطا  ززة والرقابة في بلىيات
00846 00917 

يددؤثر الةيكدد، اإلىار  للبلددىيات علددد نهدداح  :الرابدد  المهددا،
استخىام الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطدا  

 ززة 
00745 00855 

يؤثر تنو  األسدالي  المسدتخىمة فدي وعدىاى  :الخامر المها،
الموازندددات علدددد اسدددتخىامةا كدددأىاة للتخطددديط والرقابدددة فدددي 

 يات قطا  ززة بلى

00856 00922 

 00967 00937 ىرهة الثبات لبلستبانة كك،

وقددى تددم توددإيض  (%9307( ذ  ىرهددة الثبددات بالنسددبة لبلسددتبانة ككدد، تسدداو  )3يتسددض مدد  الهددىو، رقددم )
 Spearman- Brownبدددراو  للتودددإيض ) -معدددامبلت االرتبددداط باسدددتخىام معامددد، ارتبددداط سدددبيرما  

Coefficientلة اـتية:( إس  المعاى 

معام، الثبات =
2

1

r

r 
( معام، االرتباطة وبالتالي فع  معام، ارتباط سبيرما  بعدى التودإيض rإيا و  )  

%( وهاا يعند ذ  هناا معام، ثبدات كبيدر نسدبيا  بدي  فيدرات االسدتبانة  وقدى اسدتخىم معامد، 9207يساو  )
%( وهداا 9207ال تساو  عىى األسعلة الزوهية وتبي  ذنده يسداو  )هوتما  والا أل  عىى الايرات الارىية 

 يعند ذ  هناا معام، ثبات كبير نسبيا  بي  فيرات االستبانة 

 Cronbach's Alphaثانيا : طريية ذلاا كرونباخ  

 اختبار ذلاا كرونباخ لمعرفة ثبات فيرات االستبانة(: 4الجدول رقم )

 المهوووووا،
قيمة ذلاا 
 كرونباخ

 ىرهةال

يددؤثر مددى  وىراا اإلىارة العليددا ووعيةددا ألهميددة تطبيددق الموازنددات  :األو، المهددا،
 ومزاياها علد استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

 مرتاعة 00911

: يددؤثر المسددتو  العلمددي علددد اسددتخىام الموازنددات كددأىاة للتخطدديط الثدداني المهددا،
 زة والرقابة في بلىيات قطا  ز

 مرتاعة 00804

يؤثر وشراا المستويات اإلىارية المختلاة في عملية وعىاى الموازندات  :الثالا المها،
 علد استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة

 مرتاعة 00686

يؤثر الةيكد، اإلىار  للبلدىيات علدد نهداح اسدتخىام الموازندات كدأىاة  :الراب  المها،
 قابة في بلىيات قطا  ززة للتخطيط والر

 مرتاعة 00858

يدددؤثر تندددو  األسدددالي  المسدددتخىمة فدددي وعدددىاى الموازندددات علدددد  :الخدددامر المهدددا،
 استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

 مرتاعة 00903

 مرتاعة 00967 ىرهة الثبات لبلستبانة كك،
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%( ألسدعلة االسدتبانة ككد، ويعندي 9607ثبدات بنسدبة ) ( بأننا إودلنا علدد ىرهدة4يتسض م  الهىو، رقم )
عتماىيددة )موددىاقية( والددا ذ  اإلسددتبانة المسددتخىمة تيددير األبعدداى والمت يددرات الميوددوىة بالىراسددة بىرهددة 

%( فأكثر وذ  الييمة 60( ذ  الييمة الميبولة وإواعيا  لمعام، ذلاا كرونباخ هي )Sekaranعالية  وقى بي  )
ا  ولددد معنددطواالة ناتباالسدد باعنتددمدداى عتانيددة مكاعنددد وي ااهددو [54]%( فةددي ممتددازة 90التددي تزيددى عدد  )

  هىال البإاذ يقإيقيتةا في تىامو

 األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة

 Statistical Package forبتاريغ وتإلي، االستبانة م  خبل، برناموب التإلي، اإلإواعي ا ليى قام الباإث
the Social Sciences (SPSS)   تيةوتم استخىام االختبارات اإلإواعية اـ: 

   النس  المعوية والتكرارات 
 ( اختبار ذلاا كرونباخCronbach's Alpha( والتهزعة النواية )Split Half ) 
 (  معام، ارتباط سبيرماSpearman-Coefficient ) 
 ( اختبار اإلشارةSig. Test)  
 واالر  –ا، ككروس(Kruskal – Wallis Test)   

 تحلٌل البٌانات

تم في هاا الهزل تإلي، البيانات الخاوة باليسم األو، م  االستبانة والتي تإاو، التعدرل علدد الخوداعا 
 الةيكلية لعينة البإا 

%( مدو  مهتمد  البإدا مد  8807( ذ  ما نسدبته )5: يتسوض م  الهوىو، رقوم )التونيل إس  الهنر -1
لا ولي ذ  ذزلبية العاملي  فدي مهدا، الموازندات فدي البلدىيات هدم %( م  اإلنااة ويعز  ا1103الاكور و)

م  فعة الاكور  وهاا يتوافق م  تيرير الهةاز المركز  لئلإوال الالسطيني إو، مسض اليدو  العاملدة فدي 
 %( 13045إيا بي  التيرير ذ  نسبة المرذة العاملة في األراسي الالسطينية لم تتهاوز ) (3)فلسطي ة

 التونيل إس  الهنر (:5)الجدول رقم 

 النسبة المعوية )%( التكرار الهنر

  8807 63 اكر

  1103 8 ذنثي

  100 71 المهمو 

 

سدنة  35%( هم م  الاعة العمرية م  7004( ذ  ما نسبته )6: يبي  الهىو، رقم )التونيل إس  العمر -2
لد ذ  ذفراى المهتمد  هدم فدي األزلد  مد  فأكثرة وقى يعز  السب  في ارتاا  نسبة الاعات العمرية الكبيرة و

 رؤسال األقسام والا سيتم توسيإه الإيا  في الهزل الخاا بالمسمد الو ياي 

 التونيل إس  العمر (:6الجدول رقم )

 النسبة المعوية )%( التكرار العمر

  1907 14 سنة 30ولد ذق، م   25م  

  909 7 سنة 35ولد ذق، م   30م  

  1103 8 سنة 40ولد ذق،  35م  

  5901 42 سنة فأكثر 40م  

  100 71 المهمو 

( ذ  مع ددم مهتمدد  البإددا مدد  إملددة ىرهددة 7: يبددي  الهددىو، رقددم )التوددنيل إسدد  المؤهدد، العلمددي -3
%(ة وقى يعدز  الدا ولدد ذ  العمد، المتعلدق بالموازندات بدات ييدوم علدد ذسدار 93البكالوريور ونسبتةم )

ليه كمعيار مةم عندى االختيدار والتعيدي  فدي الو داعل اإلىاريدةة وكدالا يطمدع  المؤه، العلمية واالعتماى ع
الباإا ليىرة زالبية ذفراى العينة علد تاةم ذسعلة االستبانة واإلهابة عليةا وتزويىس بالمعلومات البلزمةة كما 

ومكانية اسدتخىام ذ  المستو  العلمي العالي مؤشر ويهابي علد قىرات وكاالة المبإوثي   وهاا بىورس يىعم 
 الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

 التونيل إس  المؤه، العلمي (:7الجدول رقم )

 النسبة المعوية )%( التكرار المؤه، العلمي
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  208 2 ىبلوم

  93 66 بكالوريور

  402 3 ماهستير

  100 71 المهمو 

%( مد  مهتمدو  البإدا 9404( ذ  ما نسدبته )8وىو، رقوم ): يبي  الهالتونيل إس  التخوا العلمي -4
هم م  المإاسبي  ويى، الا علد نتيهة طبيعيةة إيا و  العم، المتعلق بالموازنات ييوم علدد ذسدار العلدم 
المإاسبي بالىرهة األولدة وبالا فع  مهتم  البإا الدا  ذهدا  علدد االسدتبانة اا ودلة بموسدو  البإدا 

 ية م  االنسهام في تخوواته كما ونه علد ىرهة عال

 التونيل إس  التخوا العلمي (:8الجدول رقم )

 النسبة المعوية )%( التكرار التخوا

  9404 67 مإاسبة

  402 3 وىارة ذعما،

  104 1 اقتواى

  100 71 المهمو 

إدا هدم %( م  مهتمد  الب3503( ذ  ما نسبته )9: يبي  الهىو، رقم )التونيل إس  المسمد الو ياي -5
%( مددىيري  105%( يعملددو  كمددىيري  مدداليي ة وذ  )1901%( رؤسددال ذقسددام وذ  )4401مإاسددبو  وذ  )

ة ويعز  الا ولد ذ  مع م الاي  شملةم البإا هم مد  يعمد، بالمهدا، المإاسدبي والمدالي وذكدى الدا عامي 
ازنددات كددأىاة التوددنيل إسدد  التخوددا العلمددية ويعددى هدداا مدد  المؤشددرات الهيددىة لنهدداح اسددتخىام المو

 للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

 التونيل إس  المسمد الو ياي (:9الجدول رقم )

 النسبة المعوية )%( التكرار المسمد الو ياي

  3503 24 مإاس 

  4401 30 رعير قسم

  1901 13 مىير مالي

  105 1 مىير عام

  100 68 المهمو 

%( مد  مهتمد  5403( ذ  ما نسبته )10: يبي  الهىو، رقم )مإاسبةالتونيل إس  الخبرة في مها، ال -6
زالبيدة العداملي  فدي مهدا، ( سنوات فأكثر  ويعز  الدا ولدد ذ  10البإا لىيةم خبرة في مها، المإاسبة )

  خبرات عملية طويلة  وعىاى وتنايا الموازنات يتإملو  مسؤوليات هسام وىقيية تتطل 

   الخبرة في مها، المإاسبةالتونيل إس (:10الجدول رقم )

 النسبة المعوية )%( التكرار الخبرة

  2104 15 سنوات 5ذق، م  

  2403 17 سنة 10ولد ذق، م   5م  

  1701 12 سنة 15ولد ذق، م   10م  

  3702 26 سنة 15ذكثر م  

  100 70 المهمو 

  1 الييم المايوىة

%( مد  5007( يوسض ذ  مدا نسدبته )11را  الهىو، رقم ): وذخيالتونيل إس  عىى الىورات التىريبية -7
%( مد  مهتمد  البإدا هدم مد  4903المهيبي  التإيوا بىورات اات ولة بععىاى الموازنات وذ  ما نسدبته )

الاي  لم يتليوا ذ  ىورات تىريبية في مها، وعىاى وتنايا الموازناتة وهداا مؤشدر علدد الإاهدة للمزيدى مد  
 مها، وعىاى الموازنات الىورات التىريبية في 

 التونيل إس  عىى الىورات التىريبية (:11الجدول رقم )

 النسبة المعوية )%( التكرار عىى الىورات

  4903 35 ال توهى

  3204 23 ىورات 4-1م  
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  1803 13 ىورات 4ذكثر م  

  100 71 المهمو 

 اختبار فرضٌات البحث ومناقشتها

 –ستخىام االختبارات زير المعلميدة )اختبدار اإلشدارةة واختبدار كروسدكا، الختبار فرسيات البإا فيى تم ا
والر(  هدداس االختبددارات مناسددبة فددي إالددة وهددوى بيانددات ترتيبيددةة إيددا و  مييددار ليكددرت المسددتخىم فددي 

مدثبل ة يدتم اختبدار  (Sig. Test)البإا يعدى ميياسدا  ترتيبيدا   والختبدار الارسديات باسدتخىام اختبدار اإلشدارة 
 لارسية اإلإواعية التالية:ا

%( وهدي ىرهدة الإيداى 60( ذ  مدا نسدبته )3الارسية الوارية: اختبار ذ  متوسط ىرهة اإلهابة يساو  )
 إس  مييار ليكرت المستخىم 

 ( 3الارسية البىيلة: متوسط ىرهة اإلهابة ال يساو  )

فعنده ال يمكد  رفدم الارسدية ( SPSS% )إس  نتاعب برندامب 5( ذكبر م  .Sigواا كا  مستو  الىاللة )
(ة ذمدا واا كدا  مسدتو  3الوارية ويكو  في هاس الإالة ررال ذفراى العينة تيتدر  مد  ىرهدة الإيداى وهدي )

% فيتم رفم الارسية الوارية وقبو، الارسية البىيلة الياعلة بأ  متوسط ىرهدة 5( ذق، م  .Sigالىاللة )
لدة يمكد  تإىيدى مدا واا كدا  متوسدط ىرهدة اإلهابدة يزيدى ذو اإلهابة تختلل ع  ىرهة الإياىة وفي هداس الإا

ينيا بوورة هوهرية ع  ىرهة الإياىة والا م  خبل، قيمة االختبار فدعاا كاندت اإلشدارة موهبدة فمعنداس 
 ذ  المتوسط الإسابي لئلهابة يزيى ع  ىرهة الإياى والعكر وإيض  

سابي  ويمك  الييار عليةما لباقي فيرات وليى تم التعليق علد الايرتي  اات ذكبر وذو ر متوسط إ
 االستبانة 

يددؤثر مدى  وىراا اإلىارة العليددا ووعيةدا ألهميددة تطبيدق الموازنددات ومزاياهدا علددد نتداعب الارسددية األولدد: 
  استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 
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المها، ومستو  الىاللة لك، فيرة م  فيرات ( z -)اختبار اإلشارة المتوسط الإسابي وقيمة  (:12الجدول رقم )

 ( م  االستبانةوىراا اإلىارة العليااألو، )

 الايووورة الرقم
المتوسط 
 الإسابي

 Zقيمة 
مستو  

 (.Sig)الىاللة

 00078 1042 3019 تيىم اإلىارة العليا في البلىية الىعم البلزم لتطبيق الموازنات   1

 **00002 2086 3045 ذهمية تطبيق الموازنات   تىرا اإلىارة العليا للبلىية 2

 0.073 1046 3027 تعتبر اإلىارة العليا للبلىية الموازنات خطة مالية لتإييق األهىال  3

 0.339 0042 3016 تعتمى البلىية علد الموازنات في التخطيط لموارىها المتاإة  4

 0.500 0000 3000  تستخىم البلىية الموازنات كأىاة تخطيط لكافة ذنشطتةا 5

 **0.000 7016 4038 يتم وعىاى الموازنات ألنةا ملزمة بموه  اليانو   6

7 
تيدوم البلىيدة بععددىاى الموازندات بودرل الن ددر عد  ولدزام ذو عددىم 

 ولزام اليانو  إلعىاىها 
2087 0039- 0.347 

 0.276 0060 3008 تستخىم الموازنات م  قب، اإلىارة ألزرام اتخاا اليرار  8

 0.235 0072 3010 تستخىم البلىية الموازنات كأىاة للرقابة علد كافة ذنشطتةا  9

10 
تيدددوم البلىيدددة بميارندددة األىال الاعلدددي مددد  األىال المخطدددط إسددد  

 الموازنة 
3004 0040 0.344 

 0.093 -1033 2079 تستخىم الموازنات في البلىية كأىاة تنسيق لهمي  ذنشطتةا  11

12 
البلىيددة علددد ربددط ذهددىال العدداملي  مدد  ذهددىافةا عنددى تعمدد، وىارة 

وعدىاى الموازنددات مدد  ذهد، تإايددز العدداملي  علدد تإييددق األهددىال 
 العامة للبلىية 

2041 1040- 0.081 

13 
تعتيدددى وىارة البلىيدددة ذ  وعدددىاى وتطبيدددق الموازندددات يسددداعى فدددي 

 إوولةا علد الىعم م  الهةات الخارهية 
3013 3050 0.000** 

14 
خىم الموازندات كدأىاة للتإيدق مد  وودو، البلىيدة ولدد ذهدىافةا تست

 المخطط لةا 
3008 0044 0.329 

 00138 1009 3014 لهمي  الايرات

 ( α= 0.05 ىالة وإواعيا  عنى مستو  ىاللة )*(  α=  0001ىالة وإواعيا  عنى مستو  ىاللة )** 

 ( ما يأتي:12يتبي  لنا م  الهىو، رقم )
( "يدتم وعدىاى الموازندات ألنةدا ملزمدة بموهد  اليدانو " ذ  المتوسدط الإسدابي لةدا   6رقم ) يبلإ  م  الايرة

   مسددتو  الىاللددةوذ  ( 7016( تسدداو  )z%(ة كمددا ذ  قيمددة اختبددار اإلشددارة )8706( ذ  مددا نسددبته )4038)
(Sig.(  تساو )مما يى، علد ذ  متوسط ىرهة االستهابة لةاس00000 ) المتوسدطة  الايرة زاى عد  الىرهدة
( وهدداا يعنددي ذ  هندداا موافيددة هوهريددة مدد  قبدد، α=  0001)( وهددي ىالددة وإودداعيا  عنددى مسددتو  ىاللددة 3)

مهتم  البإا علد هاس الايرةة ويعز  الا ولد قيام وزارة الإكم المإلي بعرسا، تعميمات ونمدااث خاودة 
ندات الخاودة بةدا خدبل، الموعدى المإدىى بععىاى الموازنات للسنة المالية تلتزم خبلله البلىيات بعرسا، المواز

 لةا في تلا التعميمات 
"تعمدد، وىارة البلىيددة علددد ربددط ذهددىال العدداملي  مدد  ذهددىافةا عنددى وعددىاى ( 12كمددا يبلإدد  فددي الايددرة رقددم )

( 2041) لةدا ذ  المتوسدط الإسدابيالموازنات م  ذه، تإايز العاملي  علد تإييق األهدىال العامدة للبلىيدة" 
( .Sig) مسددتو  الىاللددة( وذ  -1040( تسدداو  )zكمددا ذ  قيمددة اختبددار اإلشددارة )%( 4802) ذ  مددا نسددبته

موافية م  قب، ذفراى مهتم  البإا علد هاس الايرةة مما يؤكى بأ  الوهاا يعز  ولد عىم (ة 00081)تساو  
 ية المختلاة اإلىارة العليا ال تعطي ذهمية كافية لتنشيط وتاعي، المشاركة م  قب، المستويات اإلىار
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( ذ  المتوسط الإسابي لهمي  فيرات المها، األو، )وىراا اإلىارة العليا( 12وبشك، عام يبي  الهىو، رقم )
مسدتو  ( وذ  قيمدة 1009( تسداو  )zكما ذ  قيمدة اختبدوار اإلشدارة )%( 6208( ذ  ما نسبته )3014كا  )
( ممدددا يدددى، علدددد ذ  ىرهدددة α=  .0 0)( ذ  ذكبدددر مددد  مسدددتو  ىاللدددة 138 0)( تسددداو  .Sig) الىاللدددة

(ة وهدداا يعنددي ذ  ذفددراى عينددة البإددا يؤيددىو  اليددو، 3عدد  الىرهددة المتوسددطة )كثيددرا  االسددتهابة ال تختلددل 
تدأثير لمدى  وىراا اإلىارة العليدا ووعيةدا ألهميدة تطبيدق الموازندات ومزاياهدا  وبموافية متوسطة بدأ  هنداا

ي بلىيات قطا  ززة  وبالتالي ال يمك  ىعم الارسية البىيلة الياعلة فعلد استخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة 
)يؤثر مى  وىراا اإلىارة العليا ووعيةا ألهمية تطبيق الموازنات ومزاياها علدد اسدتخىامةا كدأىاة للتخطديط 

 والرقابة في بلىيات قطا  ززة(ة ذ  عىم قبولةا والا لعىم توفر ذىلة كافية لىعمةا 

ثانية: يؤثر المستو  العلمي علدد اسدتخىام الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات الارسية ال نتاعب
 قطا  ززة  

ومستو  الىاللة لك، فيرة م  فيرات المها، ( z -)اختبار اإلشارة المتوسط الإسابي وقيمة  (:13الجدول رقم )
 الثاني )المستو  العلمي( م  االستبانة

 الايووورة الرقم
المتوسط 

 إسابيال
 Zقيمة 

 مستو  
 (Sig) الىاللة

15 
تتوافر لدى  وىارة البلىيدة المدؤهبلت العلميدة والعمليدة التدي تمكنةدا 

 م  وعىاى ومتابعة الموازنات 
4008 6040 0.000** 

16 
تهيدد  لهنددة الموازنددة عدد  كافددة استاسددارات العدداملي  فيمددا يتعلددق 

 بالموازنات  
3013 0099 0.161 

17 
زنة بعم، ىورات للعداملي  لشدرح وترسديخ ماةدوم تيوم لهنة الموا
 الموازنات 

1082 6007-  0.000** 

18 
يددىرا المسددؤولي  عدد  وعددىاى الموازنددة األهددىال طويلددة وقودديرة 

 األه، للبلىية 
3027 105 00067 

19 
لهنة مناقشة مشرو  الموازنة مؤهلة بشك، كال إلعىاى موازنات 

 فعالة تشم، كافة ذنشطة البلىية 
3044 2052 00006** 

20 
ُتشك، لهنة وعىاى الموازنات التخطيطية بندال  علدد الكادالة العلميدة 

 والعملية ولير إس  المسمد الو ياي 
2097 0013-  00449 

21 
تتب  لهنة الموازندة األسدر العلميدة الإىيثدة فدي وعدىاى الموازندات 

 للبلىية 
3026 1071 00043* 

22 
تىريبية في مها، وعىاى الموازندات تيوم وىارة البلىية بعيى ىورات 

 وتناياها 
109 5038-  0.000** 

-2080 2059 يتم االهتمام عنى وعىاى الموازنات بالشك، ذكثر م  الهوهر   23  0.003** 

24 
تدددوفر الكادددالات العلميدددة والعمليدددة يسددداعى فدددي اسدددتخىام ذرقدددام 

 الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة 
3075 4067 0.000** 

25 
ناقش الموازنة م  وزارة الإكدم المإلدي إسد  األودو، العلميدة تُ 

 والمةنية 
3038 2047 00007** 

 00358 0036 3006 لهمي  الايرات

 ( α= 0.05 ىالة وإواعيا  عنى مستو  ىاللة )* ( α=  0001وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) ىالة **

 ( ما يأتي:13يتبي  لنا م  الهىو، رقم )
( "تتدوافر لدى  وىارة البلىيدة المدؤهبلت العلميدة والعمليدة التدي تمكنةدا مد  وعدىاى 15رقدم ) يبلإ  م  الايرة

%( كما ذ  قيمة اختبدار اإلشدارة 8106( ذ  ما نسبته )4008ومتابعة الموازنات" ذ  المتوسط الإسابي لةا )
(z(  تسدداو )وذ  قيمددة 604 )مسددتو  الىاللددة (Sig.  تسدداو )(ممددا يددى، علددد ذ  مت00000 ) وسددط ىرهددة

 0001)( وهي بالا ىالة وإوداعيا  عندى مسدتو  ىاللدة   3االستهابة لةاس الايرة زاى ع  الىرهة المتوسطة )
 =α ،عينة البإا علد هاس الايرةة ويعز  الا ولد ذ  ذفراى (ة وهاا يعني ذ  هناا موافية هوهرية م  قب
نداا مدوارى بشدرية مؤهلدة للييدام بععدىاى ر مما يعندد ذ  هو%( م  عينة البإا هم م  إملة البكالوري93)

 وتنايا الموازنات واستخىامةا كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 
"تيددوم لهنددة الموازنددة بعمدد، ىورات للعدداملي  لشددرح وترسدديخ ماةددوم ( 17كمددا يبلإدد  فددي الايددرة رقددم )

( تسدداو    zوة اختبددار اإلشددارة )كمددا ذ  قيمدد%( 3604( ذ  )1082) لةددا ذ  المتوسددط الإسددابيالموازنددات" 
( وهدددي ىالدددة وإوددداعيا  عندددى مسدددتو  ىاللدددة       00000)( تسددداو  .Sig) مسدددتو  الىاللدددة( وذ  قيمدددة -6007)
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(0001  =α ة وهدداا يعنددي ذ  هندداا عددىم موافيددة هوهريددة مدد  قبدد، ذفددراى عينددة البإددا علددد هدداس الايددرةة)
م بععدىاى الموازندات ىو  وشدراا المسدتويات اإلىاريدة ويعز  الا ولد ذ  لهنة الموازنة هي ناسةا مد  تيدو

إيددا ونةددا زيددر مةتمددة بالمشدداركة الإييييددة والتددي سددتكو  فاعلددة بعمدد، ىورات ونددىوات لشددرح ماةددوم 
 الموازنات 

( ذ  المتوسددط الإسدابي لهميدد  فيدرات المهددا، الثداني )المسددتو  13وبشدك، عدام ي ةددر مد  الهددىو، رقدم )
( وذ  قيمدة 0036( تساو  )zكموا ذ  قيموة اختبوار اإلشارة )%( 6102نسبته ) ( ذ  ما3006العلمي( كا  )
بمعندددد ذ  ىرهدددة  (ةα=  0005)( ذ  ذكبدددر مدد  مسدددتو  ىاللددة 00358)( تسدداو  .Sig) مسددتو  الىاللدددة

( ويعددز  الددا ولددد ذ  ذفددراى عينددة البإددا يؤيددىو  اليددو، 3االسددتهابة ال تختلددل عدد  الىرهددة المتوسددطة )
علدد اسدتخىام الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي المسدتو  العلمدي يدؤثر  ة تيريبدا  بدأ وبنسبة متوسط

بلىيات قطدا  زدزة  وبالتدالي ال يمكد  ىعدم الارسدية البىيلدة الياعلدة )يدؤثر المسدتو  العلمدي علدد اسدتخىام 
وفر ذىلدة كافيدة الموازنات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا  زدزة(ة ذ  عدىم قبولةدا والدا لعدىم تد

 لىعمةا 

الارسية الثالثة: يؤثر وشراا المستويات اإلىارية المختلاة في عملية وعىاى الموازنات علد استخىامةا  نتاعب
 كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

رات المها، ومستو  الىاللة لك، فيرة م  في( z -)اختبار اإلشارة المتوسط الإسابي وقيمة  (:14الجدول رقم )

 الثالا )وشراا المستويات اإلىارية( م  االستبانة

 الايووورة الرقم
المتوسط 
 الإسابي

 Zقيمة 
مستو  

 (.Sig)الىاللة

 **0.009 2038 304 يتم وعىاى الموازنات علد مستو  ك، ىاعرة ذو ك، قسم  26

27 
تسددددتخىم الموازنددددات فددددي البلىيددددة كددددأىاة لتيددددويم ذىال اإلىارات 

 في األقسام المختلاة  والمو اي 
2029 4020-  0.000** 

28 
تشددددارا المسددددتويات اإلىاريددددة المختلاددددة فددددي وعددددىاى تيددددىيرات 

 الموازنات 
2061 1054-  0.062 

29 
يدددتم وعدددىاى الموازندددات بمعرفدددة المناددداي  لةدددا مددد  المشدددرفي  

 والمىيري  
3046 3024 00001** 

30 
رراعةدم ووشدراكةم تتاح الاروة للعاملي  فدي البلىيدة للتعبيدر عد  

 في عملية وعىاى الموازنات التخطيطية 
2007 4095-  0.000** 

31 
وعدددىاى الموازندددات وتنايددداها يزيدددى مددد  التنسددديق واالتودددا، بدددي  

 اإلىارات المختلاة في البلىية 
2093 0055-  0.292 

32 
يوهددى فددي البلىيددة ن ددام إددوافز هيددى يعمدد، علددد خلددق ىافعيدددة 

 الموازنات للمشاركة في وعىاى وتنايا 
1063 7017-  0.000** 

33 
يتم في البلىيدة مسداللة لكد، وىارة ذو قسدم ذو فدرى قودر فدي ذىال 

 مةامه اتهاس تنايا الموازنات 
2008 4085-  0.000** 

34 
يددتم تعريددل كافددة المسددتويات اإلىاريددة بتكدداليل ذنشددطتةم وتنميددة 

 اإلإسار لىيةم للرقابة علد تلا التكاليل 
2034 3088-  0.000** 

35 
تإاو، اإلىارة معرفة إاهات اليسم ذو الىاعرة التي تعم، بةا عنى 

 وعىاى الموازنات 
3009 0081 00209 

-1027 2077 يوهى لى  لهنة الموازنة اهتمام لمعرفة رزبات المنااي   36  0.102 

37 
وعدىاى وتطبيددق الموازنددات فددي البلىيدة يسدداعىا  علددد خلددق روح 

 رات المختلاة المإبة والرسا ع  اليرا
2079 1043-  0.077 

38 
توسض السياسات العامة واإلهرالات والخطدوط العريسدة إدو، 

 كياية تطبيق الموازنات للمسؤولي  ع  تطبييةا 
2080 0086-  0.191 

 **0.002 -2089 2064 لهمي  الايرات

 ( α=  0001ىاله وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) **

 ما يأتي:( 14يتسض لنا م  الهىو، رقم )
( "يددتم وعددىاى الموازنددات بمعرفددة المنادداي  لةددا مدد  المشددرفي  والمددىيري " ذ  29يبلإدد  مدد  الايددرة رقددم )

( وذ  3024( تسداو  )z%( كمدا ذ  قيمدة اختبدار اإلشدارة )6902( ذ  مدا نسدبته )3046المتوسط الإسابي )
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ة االسدتهابة لةداس الايدرة زاى ( ممدا يدى، علدد ذ  متوسدط ىرهد00001)( تسداو  .Sig) مستو  الىاللةقيمة 
وهاا يعني ذ  هناا موافية م  قب، مهتم  البإا علد هاس الايرةة ويعدز  الدا (ة 3ع  ىرهة المتوسطة )

ولد ذ  المنااي  للموازنة م  المشرفي  والمىيري  هم في ال ال  م  قام بععىاىها وهاا ما تؤكىس الايرة رقدم 
 شراا العاملي  في عملية وعىاى الموازنات  ( إيا ذثبتت ذ  هناا عىم رسا ع  و30)

"يوهى في البلىيدة ن دام إدوافز هيدى يعمد، علدد خلدق ىافعيدة للمشداركة فدي ( 32كما يبلإ  في الايرة رقم )
كمددا ذ  قيمددة اختبددار %( 3206( ذ  مددا نسددبته )1063) لةددا ذ  المتوسددط الإسددابيوعددىاى وتنايددا الموازنددات" 

( وهدي بدالا ىالدة وإوداعيا  00000( تساو  ).Sig) مستو  الىاللةقيمة  ( وذ -7017( تساو  )zاإلشارة )
موافية هوهرية م  قب، ذفراى مهتم  البإا علدد  وهاا يعني ذ  هناا عىم (α=  0001)عنى مستو  ىاللة 

هدداس الايددرةة ويعددز  هدداا ولددد وهمددا، اإلىارة العليددا وتيودديرها فددي فةددم مددى  تددأثير الإددوافز إليهدداى تااعدد، 
 ة ذكبر في وعىاى وتنايا الموازنات ومشارك

( ذ  المتوسددط الإسددابي لهميدد  فيددرات المهددا، الثالددا )وشددراا 14وبشددك، عددام ي ةددر مدد  الهددىو، رقددم )
( -2089( تسدداو  )zكمددا ذ  اختبددار اإلشددارة )%( 5208( ذ  مددا نسددبته )2064المسددتويات اإلىاريددة( كددا  )

هدددي بدددالا ىالدددة وإوددداعيا  عندددى مسدددتو  ىاللددددة            ( و00000)( تسددداو  .Sig) مسدددتو  الىاللدددةوذ  قيمدددة 
(0001  =α مما يى، علد ذ  ىرهة االستهابة قلت ع  ىرهة المتوسدطة )(ة 3) والدا يعدز  ولدد ذ  ذفدراى

مهتمد  البإدا ال يؤيددىو  اليدو، بدأ  هندداا تدأثير ويهدابي إلشددراا المسدتويات اإلىاريدة المختلاددة فدي عمليددة 
خىامةا كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا  زدزة  وبالتدالي نيبد، الارسدية وعىاى الموازنات علد اسدت

وشراا المستويات اإلىارية المختلاة في عمليدة وعدىاى الموازندات علدد اسدتخىامةا كدأىاة يؤثر البىيلة الياعلة )
المسدتويات وشدراا يدؤثر ال )للتخطيط والرقابة فدي بلدىيات قطدا  زدزة(  وندرفم الارسدية العىميدة الياعلدة 

اإلىاريدة المختلادة فددي عمليدة وعددىاى الموازندات علددد اسدتخىامةا كدأىاة للتخطدديط والرقابدة فددي بلدىيات قطددا  
 ززة(   

الارسددية الرابعددة: يددؤثر الةيكدد، اإلىار  للبلددىيات علددد نهدداح اسددتخىام الموازنددات كددأىاة للتخطدديط  نتدداعب
 والرقابة في بلىيات قطا  ززة  

ومستو  الىاللة لك، فيرة م  فيرات المها، ( z -)اختبار اإلشارة توسط الإسابي وقيمة الم (:15الجدول رقم )

 الراب  )الةيك، اإلىار ( م  االستبانة

 الايووورة الرقم
المتوسط 
 الإسابي

 Zقيمة 
مستو  

 (Sig )الىاللة

39 
يسددمض الةيكدد، اإلىار  للبلىيددة بمرونددة فددي وىخددا، ذيددة تعددىيبلت 

 وازنات سرورية علد تنايا الم
3008 0084 00201 

40 
تإيق الموازنات عملية االتوا، بي  الىواعر واألقسام بكادالة تامدة 

 لتنايا األنشطة المشتركة 
2089 0043-  0.333 

41 
يتم ربط عملية وس  تيىيرات الموازندات بالةيكد، اإلىار  للبلىيدة 

 ون امةا المإاسبي الياعم 
3021 1066 0.049* 

42 
يى مسؤولية ك، مستو  م  المستويات اإلىارية م  يتم تن يم وتإى

 خبل، عملية الرقابة ع  طريق الموازنات 
2069 1066-  0.049* 

 *00047 1068 3023 يوهى قسم خاا مسؤو، ع  وعىاى الموازنات في البلىية  43

44 
يتم تزويى ك، مركز ذو ىاعرة في البلىية بنسخة م  الموازنات بعدى 

 بةا عنى التنايا اعتماىها لبلسترشاى 
1080 5089-  0.000** 

 00500 0000 3000 الةيك، اإلىار  للبلىية يساعى كثيرا  في عملية ونهاح الموازنات  45

46 
تعى ك، وإىة وىاريدة يتكدو  منةدا الةيكد، التن يمدي للبلىيدة مركدزا  
للموازنددة بإيددا يددتم فيدده تيددىير اإليددراىات ذو التكدداليل ذو كبلهمددا 

 معا  
2062 2 00-  0.023* 

 00244 0069 3011 تؤثر النواإي التن يمية في البلىية علد مى  فعالية الموازنات  47

 00235 -0072 2085 لهمي  الايرات

 ( α=  0005وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) ىالة *(  α=  0001ىالة وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) **

 ( ما يأتي:15يتسض لنا م  الهىو، رقم )
( "يوهددى قسددم خدداا مسددؤو، عدد  وعددىاى الموازنددات فددي البلىيددة" ذ  المتوسددط 43مدد  الايددرة رقددم )يبلإدد  
( وذ  قيمدة 1068( تسداو  )z%( كمدا ذ  قيمدة اختبدار اإلشدارة )6406( ذ  مدا نسدبته )3023لةا ) الإسابي

ممدا يدى،  (α=  0005)( وهي بالا ىالة وإواعيا  عنى مستو  ىاللة 00047)( تساو  .Sig) مستو  الىاللة
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وهاا يعني ذ  هناا موافية م  ( 3المتوسطة )علد ذ  متوسط ىرهة االستهابة لةاس الايرة زاى ع  الىرهة 
 إهم البلىية م  إيا عىى المو اي  ولد قب، ذفراى عينة البإا علد هاس الايرةة وهاا راه  

بنسددخة مدد  الموازنددات بعددى  "يددتم تزويددى كدد، مركددز ذو ىاعددرة فددي البلىيددة( 44كمددا يبلإدد  فددي الايددرة رقددم )
( تسداو   zكمدا ذ  اختبدار اإلشدارة ) (108) لةدا ذ  المتوسدط الإسدابياعتماىها لبلسترشاى بةا عندى التنايدا" 

( وهدي بدالا ىالدة وإوداعيا  عندى مسدتو  ىاللدة 00000)( تسداو  .Sig) مستو  الىاللدة( وذ  قيمة -5089)
(0001  =αوهاا يعني ذ  هناا عىم موافية هوه )ة وقدى رية م  قب، ذفراى مهتمد  البإدا علدد هداس الايدرة 

يعز  ولد ذ  وعىاى الموازنات وتناياها في بلىيات قطدا  زدزة هدو عمليدة روتينيدة ال تأخدا االهتمدام الكدافي 
كمددا يبددرر الددا مدد  وهةددة ن ددر ذخددر  فددي البلىيددة هددو الخددول مدد  قيددام تلددا الددىواعر  مدد  اليدداعمي  عليةددا 

 (4)شك، عشواعي والا في إىوى الموازنة المخووة لةم بالورل ىو  الإاهة وب

( ذ  المتوسددط الإسددابي لهميدد  فيددرات المهددا، الرابدد  )الةيكدد، 15وبشددك، عددام يتسددض مدد  الهددىو، رقددم )
مستو  ( وذ  قيمة -0072( تساو  )zكما ذ  اختبار اإلشارة )%( 57( ذ  ما نسبته )2085اإلىار ( كا  )

مما يى، علد ذ  ىرهة االستهابة  (α=  0005)( ذ  ذكبر م  مستو  ىاللة 00235)( تساو  .Sig) الىاللة
والدا يدى، علدد ذ  ذفدراى عيندة البإدا يؤيدىو  وبىرهدة قريبدة مد   ة(3ال تختلل ع  الىرهدة المتوسدطة )

فددي قطددا  زددزة يددؤثر فددي نهدداح اسددتخىام الموازنددات كددأىاة الةيكدد، اإلىار  للبلددىيات  المتوسددطة اليددو، بددأ 
الرقابددة فددي بلددىيات قطددا  زددزة  وبالتددالي ال يمكدد  ىعددم الارسددية البىيلددة الياعلددة )يددؤثر الةيكدد، للتخطدديط و

الموازندات كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا  زدزة( وبالتدالي  اإلىار  للبلىيات علد نهاح استخىام
 عىم قبولةا لعىم توفر ذىلة كافية 

المسددتخىمة فددي وعددىاى الموازنددات علددد اسددتخىامةا كددأىاة  الارسددية الخامسددة: يددؤثر تنددو  األسددالي  نتدداعب
 للتخطيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة 

ومستو  الىاللة لك، فيرة م  فيرات المها، ( z -)اختبار اإلشارة المتوسط الإسابي وقيمة  (:16الجدول رقم )
 الخامر )تنو  األسالي  المستخىمة( م  االستبانة

 الايووورة الرقم
 المتوسط
 الإسابي

 Zقيمة 
مستو  

 (Sig )الىاللة

48 
يتم اعتماى التيىيرات الكمية فدي الموازندات علدد ذسدر علميدة 

 ووإواعية )كأسلو  االنإىار( 
2061 2029- 0.011* 

49 
يتم ربط الموازنات باترة زمنية مإىىة هي فترة الخطدة )سدنة 

 عاىة( 
4030 6077 0.000** 

 0.100 1028 3017 ال المتنوعة عنى وعىاى الموازنات ُتإىى األهمية النسبية لؤلهى 50

51 
يددتم تدددىري  اليددداعمي  علدددد وعددىاى الموازندددات علدددد اسدددتخىام 

 األسلو  العلمي في التيىير 
2048 207- 0.004** 

52 
يؤخدددا بعدددي  االعتبدددار ال دددرول زيدددر المتوقعدددة عندددى وعدددىاى 

 الموازنات 
3018 1025 00106 

53 
زنات انطبلقا  م  خطط البلىية فدي تأىيدة يتم التنبؤ بأرقام الموا
 الخىمات للمهتم  

3030 1084 0.033* 

54 
سدددةولة وعدددىاى الموازندددات فدددي البلىيدددة بسدددب  وهدددوى ن دددام 

 معلومات هيى فيةا 
3028 2004 0.021* 

 **0.001 3005 3039 تةتم لهنة الموازنة بطريية تيىير بنوى الموازنات  55

56 
شخوددي مددد  االسدددتعانة بالهةدددات يسددتعم، ذسدددلو  التيدددىير ال

 المختوة لتيىير ذرقام الموازنات 
3041 3019 0.001** 

57 
فددي البلىيددة علددد قواعددى وذسددالي   المطبيددةترتكددز الموازنددات 

 نمطية 
3010 1036 00088 

58 
تإددىى ذسددر الإسددا  واليواعددى المسددتخىمة فددي تإىيددى ذرقددام 

 الموازنات 
3018 1049 0.068 

59 
رعيسدددة فدددي موازندددات البلىيدددة فدددي سدددول تإدددىى األهدددىال ال
 اإلمكانات المتاإة 

3070 4095 0.000** 

60 
يدددتم االسدددتعانة بمعلومدددات وإوددداعية عندددى البدددىل فدددي وعدددىاى 

 الموازنات  
3013 1022 0.111 
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 **0.000 7006 4013 تستخىم ميزانيات السنوات السابية عنى وعىاى الموازنات  61

62 
فددي الموازنددات يسددة، وعددىاى  تبويدد  اإليددراىات والموددروفات

 التيىيرات 
402 6091 0.000** 

63 
تيسددم موازنددات البلىيددة ولددد فتددرات شددةرية وربدد  سددنوية عنددى 

 وعىاىها 
2089 0000 0.500 

64 
عنددى تيددىير الموازنددات يددتم تيددىير النايددات ذوال  ثددم يددتم تيددىير 

 اإليراىات 
3044 2086 00002** 

65 
فدددة اإلهدددرالات اإلىاريدددة يراعدددد عندددى وعدددىاى الموازندددات كا

 الخاوة بالا 
302 4020 00000** 

66 
يتم األخدا بعدي  االعتبدار التيدىيرات الماليدة وزيدر الماليدة عندى 

 وعىاى الموازنات 
3055 4008 00000** 

67 
األسددلو  المتبدد  فددي البلىيددة إلعددىاى الموازنددات مناسدد  فددي 

 الوقت الإالي 
3013 0097 00166 

 **0.003 2079 3035 لهمي  الايرات

 ( α=  0005وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) ىالة * ( α = 0001ىاله وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) **

 ( ما يأتي:16يتسض لنا م  الهىو، رقم )
( "يتم ربط الموازنات باترة زمنية مإىىة هي فترة الخطة )سنة عاىة(" ذ  49يبلإ  م  خبل، الايرة رقم )

مسدتو  ( وذ  قيمدة 6077( تسداو  )z%( كمدوا ذ  اختبدوار اإلشدارة )86( ذ  )403)المتوسط الإسابي لةدا 
مما يى، علدد ذ   (α=  0001)( وهي بالا ىالة وإواعيا  عنى مستو  ىاللة 00000)( تساو  .Sig) الىاللة

 وهداا يعندي ذ  هنداا موافيدة هوهريدة( 3متوسط ىرهة االستهابة لةاس الايرة زاى عد  الىرهدة المتوسدطة )
م  قب، مهتم  البإا علد هاس الايرة يعز  الا ولد ذ  التعميمات الواىرة م  وزارة الإكدم المإلدي هدي 

  باألسار إلعىاى الموازنات لسنة مالية واإىة 
"يتم تىري  الياعمي  علد وعىاى الموازنات علدد اسدتخىام األسدلو  العلمدي ( 51كما يبلإ  م  الايرة رقم )

مسدتو  ( وذ  قيمة -207( تساو  )zكما ذ  اختبار اإلشارة )( 2048) لةا الإسابي ذ  المتوسطفي التيىير" 
( وهداا يعندي ذ  α=  0001)( وهي بالا ىالدة وإوداعيا  عندى مسدتو  ىاللدة 00004)( تساو  .Sig) الىاللة

مد، هناا عىم موافية م  قبد، ذفدراى مهتمد  البإدا علدد هداس الايدرة يعدز  ولدد وهمدا، اإلىارة العليدا فدي ع
 الىورات المتخووة في مها، وعىاى وتنايا الموازنات 

( ذ  المتوسددط الإسددابي لهميدد  فيددرات المهددا، الخددامر )تنددو  16وبشددك، عددام ي ةددر مدد  الهددىو، رقددم )
( وذ  2079( تسداو  )zكموا ذ  اختبدار اإلشدارة )%( 67( ذ  ما نسبته )3035األسالي  المستخىمة( كا  )

 0001)( وهي بالا ىالة وإواعيا  عنى مسدتو  ىاللدة            00003)تساو  ( .Sig) مستو  الىاللةقيمة 
 =α( مما يى، علد ذ  ىرهة االستهابة زاىت ع  الىرهة المتوسطة )والا يى، علدد ذ  ذفدراى مهتمد  3 )

وعددىاى الموازنددات يددؤثر علددد اسددتخىامةا كددأىاة تنددو  األسددالي  المسددتخىمة فددي  البإددا يؤيددىو  اليددو، بددأ 
طيط والرقابة في بلىيات قطا  ززة  وهاا يؤهلندا ليبدو، الارسدية البىيلدة الياعلدة )يدؤثر تندو  األسدالي  للتخ

المستخىمة في وعىاى الموازنات علدد اسدتخىامةا كدأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىيات قطدا  زدزة( ورفدم 
 الارسية العىمية 

ررال ذفدراى بدي   (α=  0005)ى مسدتو  ىاللدة الارسية الساىسة: توهى فروق اات ىاللة وإوداعية عند نتاعب
قطدا  زدزة تعدز  ولدد  في البلىيات إو، مى  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطديط والرقابدة فدي بلدىياتالعينة 

 الخبرة في مها، المإاسبة 
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 نتاعب الارسية الساىسة(: 17الجدول رقم )

 (.Sig) مستو  الىاللة واالر-قيمة اختبار كروسكا، المها،

 00461 20578 لمها، األو،: )وىراا اإلىارة العليا(ا

 *0.022 90653 المها، الثاني: )المستو  العلمي(

 00166 50076 شراا المستويات اإلىارية(االمها، الثالا: )

 00161 50146 المها، الراب : )الةيك، اإلىار (

 *0.020 90842 المها، الخامر: )تنو  األسالي  المستخىمة(

 *0.035  المهاالتلهمي  

 ( α=  0005وإواعيا  عنى مستو  ىاللة ) ىالة *

( يتسددض ذ  الارسددية الخاوددة بددالخبرة فددي مهددا، المإاسددبة قددى تبددي  ذ  قيمددة 17مدد  خددبل، الهددىو، رقددم )
ا المسدتويات اشدرا)لةا في المها، األو، )وىراا اإلىارة العليا( وفي المها، الثالدا  (.Sig) مستو  الىاللة

ومد  ثدم فعنده  (ةα=  0005)ذكوبر م  مستو  الىاللدة )الةيك، اإلىار ( وذيسا  في المها، الراب  ة( اإلىاري
بدي   (α=  0005)ىاللدة وإوداعية عندى مسدتو  ىاللدة ال يمك  ىعم الارسدية الياعلدة بأنده توهدى فدروق اات 

قابدة فدي بلدىيات قطدا  زدزة فاعلية الموازنات كدأىاة للتخطديط والر في البلىيات إو، مى  ررال ذفراى العينة
تعز  ولد الخبرة في مها، المإاسبة  ذ  ذ  الخبرة عام، زير مؤثر وهاا يعز  ولد ذ  هاس المهاالت في 
األسار ال تإتاث ولد الخبرة فةي ك، ما تإتاهه قرارات م  المستويات اإلىارية سوال فيما يتعلق بمشاركة 

فيما يخا وىراا اإلىارة العليدا فدع  الخبدرة هندا لدير لةدا مكدا   المستويات اإلىارية ذو بالةيك، اإلىار  ذما
 ب، و  وىراا اإلىارة العليا يإتاث ولد قناعة بالا 

مسدتو  ذ  قيمة ( ذ  الارسية الخاوة بالخبرة في مها، المإاسبة قى تبي  17كما يتسض م  الهىو، رقم )
 ي المهدا، الخدامر )تندو  األسدالي  المسدتخىمة(وف)المستو  العلمي( ( لةا في المها، الثاني .Sig) الىاللة
وم  ثم فعنه يمك  ىعدم الارسدية الياعلدة بأنده توهدى فدروق اات ىاللدة وإوداعية عندى  ( α=  0005)ذق، م  

البلىيات إو، مى  فاعلية الموازنات كدأىاة للتخطديط  في بي  ررال ذفراى العينة (α=  0005)مستو  الىاللة 
ززة تعز  ولد الخبرة في مها، المإاسبة  وهاا يعني ذ  هناا ارتباط وثيق بدي   والرقابة في بلىيات قطا 

ر والماهسدتير و%( مد  مهتمد  البإدا هدم مد  إملدة البكدالوري9702الخبرة والمستو  العلموي إيدا و  )
سدنوات كمدا ذ  الخبدرة لةدا عبلقدة  10%( م  مهتم  البإا هم م  ذوإا  الخبدرة ذكثدر مد  5403وذ  )
ألسالي  العلمية المسدتخىمة إيدا و  اسدتخىام تلدا األسدالي  يإتداث ولدد الخبدرة الطويلدة فدي مهدا، وثيية با

 وعىاى الموازنات 

ررال ذفدراى بدي   (α=  0005)الارسية السابعة: توهى فدروق اات ىاللدة وإوداعية عندى مسدتو  ىاللدة  نتاعب
قطدا  زدزة تعدز  ولدد  الرقابدة فدي بلدىياتفي البلىيات إو، مى  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطديط و العينة

 عىى الىورات المتخووة في مها، وعىاى الموازنات 

 نتاعب الارسية السابعة(: 18الجدول رقم )

 (.Sig) مستو  الىاللة واالر-قيمة اختبار كروسكا، المها،

 00146 30850 المها، األو،: )وىراا اإلىارة العليا(

 00101 40590 (المها، الثاني: )المستو  العلمي

 00418 10742 المها، الثالا: )وشراا المستويات اإلىارية(

 00531 10266 المها، الراب : )الةيك، اإلىار (

 00174 30494 المها، الخامر: )تنو  األسالي  المستخىمة(

 00376  لهمي  المهاالت

مهدا، الموازندات خوودة فدي ( يتسض ذ  الارسية الخاوة بعىى الدىورات المت18م  خبل، الهىو، رقم )

وم  ثدم فعنده ال (  α=  0005) ذكبر م  ( لةا في كافة مهاالت البإا.Sig) مستو  الىاللةقى تبي  ذ  قيمة 

بدي  ررال  (α=  0005)عندوى مسدتو  ىاللدوة يمك  ىعدم الارسدية الياعلدة توهدى فدروق اات ىاللدة وإواعيدوة 

ازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في بلدىيات قطدا  زدزة تعدز  المو في البلىيات إو، مى  فاعليةذفراى العينة 

في مها، وعىاى وتنايا الموازندات  وهداا قدى يرهد  ولدد قودور وعدىم كاايدة ولد عىى الىورات المتخووة 

 هاس الىورات ذو عىم مبللمتةا لما هو مخطط لةا ذو عىم وليالها م  قب، متخووي  
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 النتائج والتوصٌات
 النتائج

 ة لعىة نتاعب ذهمةا ما يأتي:توولت الىراس

 متوسدطة  هناا قناعة ووىراا لى  اإلىارة العليا في البلىية علد ذهمية تطبيدق الموازندات ولكد  بىرهدة

 إس  ررال ذفراى عينة البإا  

 ( فدي 9702تبي  ذ  ما نسبته )( م  المهيبي  هم م  إملة المؤهبلت العلمية )بكالوريور وماهسدتير%

اسدتخىام الموازندات كدأىاة تدوافر المدوارى البشدرية المؤهلدة وهداا يدىعم ومكانيدة  بلىيات قطا  زدزةة ذ 

 للتخطيط والرقابة بشك، فاع، في ىاخ، البلىيات 

 ( مدد  المهيبددي  لددم يلتإيددوا بددىورات تىريبيددة اات وددلة بالموازنددات وهدداا 4903تبددي  ذ  مددا نسددبته )%

 لمها، مؤشر علد الإاهة للمزيى م  الىورات المتخووة في هاا ا

   بينت نتاعب البإا ذنه ال يوهى مشاركة فاعلدة مد  قبد، المسدتويات اإلىاريدة المختلادة فدي بلدىيات قطدا

 ززة 

 والرقابدة فدي  الةيك، اإلىار  للبلىيات في قطا  ززة يؤثر في نهاح استخىام الموازنات كأىاة للتخطديط

 عينة البإا  ررال ذفراى إس  بىرهة قريبة م  المتوسطةولك   بلىيات قطا  ززة

  تنددو  األسددالي  المسددتخىمة فددي وعددىاى الموازنددات يددؤثر علددد اسددتخىامةا كددأىاة للتخطدديط والرقابددة فددي

 بلىيات قطا  ززة 

  تبي  ذ  هناا عىى م  البلىيات ال يوهى بةا قسم خاا للموازنات ذو لهنة موازنة 

 التوصٌات

 ت فيما يأتي:بنال  علد النتاعب السابيةة فعنه يمك  ويهاز ذهم التوويا

  ،سددرورة وقنددا  اإلىارة العليددا فددي البلددىيات بأهميددة ىور الموازنددات بمددا تيىمدده مدد  مسدداعىة فددي مهددا

 التخطيط والرقابة واتخاا اليرارات الرشيىة 

  سرورة التخطيط لعملية وعىاى الموازنات بشك، هيى في بلىيات قطا  ززة والا ع  طريق االستعانة

 لىيةم الىراية والخبرة الكافية في مها، تطبيق الموازنات وتناياها بمو اي  مؤهلي  ومتخووي  و

   سرورة عيى المزيدى مد  الدىورات التىريبيدة المتخوودة فدي مهدا، الموازندات للمسدؤولي  وذودإا

  االيرار في البلىيات إو، ىور وذهمية الموازنات م  إيا رلية اإلعىاى والمناف  والمزاي

  وهوى قسم مستي، للموازنة يتب  للىاعرة المالية في ك، بلىية وتىعيمةا  سرورة وهوى لهنة للموازنة م

بالكواىر البشرية المؤهلة علميا  وعمليا  وهاس مسألة ذساسية لنهداح اسدتخىام الموازندات كدأىاة للتخطديط 

 والرقابة واتخاا اليرارات الوإيإة والسليمة 

  في البلىيات إيا تساعى فدي عمليدة التخطديط سرورة العم، علد توفير قاعىة بيانات مالية ووإواعية

 والتنسيق والرقابة وتيىير الموازنات بشك، ناهض ولد إى بعيى 

  وتاإة الاروة بىرهة ذكبر لمشاركة كافة المستويات اإلىارية في البلىيات الماكورة في وعىاى تيدىيرات

 الموازنة الخاوة بةا 

 توصٌات ومقترحات لتطوٌر الجانب البحثً

 التوويات السابية ُييترح الييام بالىراسات اـتية:في سول 

 ىراسة إو، مى  فاعلية الموازنات كأىاة للتخطيط والرقابة في بلىيات السداة ال ربيدة وميارندة  وهرال

 نتاعهةا بنتاعب هاا البإا 

  وهرال ىراسدة إدو، عبلقدة ن دام الإدوافز المطبدق فدي بلدىيات قطدا  زدزة علدد مدى  فاعليدة اسدتخىام

 زنات كأىاة للتخطيط والرقابة فيةا الموا

  وهددرال ىراسددة إددو، مددى  ومكانيددة وعددىاى الموازنددات التخطيطيددة علددد ذسددار األنشددطة(Activity 

Based Budgeting, ABB في كافة المؤسسات الالسطينية ) 

  وهرال ىراسة إو، مى  ومكانية وعدىاى الموازندة الودارية(Zero Based Budgeting, ZBB ) فدي

   الالسطينيةالإكومية  المؤسسات
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 الهوامش

ميابلددة شخوددية مدد  السدديى واكددى عبددى ي العيدداىة رعددير قسددم الموازنددة فددي بلىيددة خددا  يددونرة بتدداريخ     (1)

 م 30/1/2007

ميابلدددة شخودددية مددد  السددديى ماهدددى ودددالض ال زالدددية رعدددير قسدددم الموازندددة فدددي بلىيدددة زدددزةة بتددداريخ          (2)

 م 30/1/2007

مة مسدددض اليدددو  العاملدددة الالسدددطينيةة الربددد  الثدددانية    2004الالسدددطيني  لهةددداز المركدددز  لئلإودددالا (3)

 مة المؤتمر الوإاي  رام ية فلسطي  2004

ميابلدددة شخودددية مددد  السددديى ماهدددى ودددالض ال زالدددية رعدددير قسدددم الموازندددة فدددي بلىيدددة زدددزةة بتددداريخ          (4)

 م 30/1/2007

 المراجع

  343  الطبعة األولدة فلسطي ة ا  رٌةالمحاسبة اإلدا( 2006هامعة اليىر الماتوإة ) [1]

اتخداا -المإاسدبة اإلىاريدة مد  التركيدز علدد التكداليل ل ايدات )التخطديط (1993السعايىةة منوور ) [2]

ة ا  عمدا  ةمؤسسدة رام للتكنولوهيدا والكمبيدوتر ةالطبعة األولدد ةالرقابة وتيييم األىال(-اليرارات

233  

البلىيدة وازنات في تخطيط ورقابة وتيييم ذىال المهدالر ىور الم (2004الزعبية ناهض مإمى خلي، ) [3]

  2ة ا  في األرى   رسالة ماهستير زير منشورةة هامعة ر، البيتة األرى 

[4] Wayne, J. M. & Haroid P. R. (1986) Cost Accounting Processing Evaluation 

and Using Cost Data, (3
th

 ed.), Addison Wesley Publishing Company, p. 

389. 

  63ة ىار النةسة العربية للطباعة والنشرة بيروتة ا  المإاسبة اإلىارية( 1984نورة ذإمى ) [5]

 ( 49-47الكريم )سورة يوسلة رية:  اليرر  [6]

 ( 55)سورة يوسلة رية: الكريم  اليرر  [7]

  344-343هامعة اليىر الماتوإةة سبق اكرسة ا  [8]

المإاسدبة اإلىاريدة فدي بيعدة ( 2005) شدإاتةى السدي ى مإمى وزينات مإمدى مإدرم وشدإاتةنورة ذإم [9]

  206ة ا  اإلسكنىريةة الىار الهامعية للنشر والتوزي  ةاألعما، المعاورة

الدىار ة مبداىئ المإاسدبة اإلىاريدة الإىيثدة( 2004عطيده عبدى الإدي مرعدي )وذبو زيىة كما، خليادة  [10]

  87ة ا  اإلسكنىريةة الهامعية للنشر والتوزي 

[11] Atkinson, A., K. Robert & Y. Mark (2004) Management Accounting. (4
th

 

ed.). Prentice Hall, New York, p. 400. 

[12] Pandey, I. M. (2000) Essentials of Management Accounting, Vikas 

Publishing House, USA, p. 203.  

[13] Caplan, E. H. (1969) Behavioral Assumptions of Management Accounting, 

Accounting and its Behavioral Implications, Jr. William J.B. and Decoster, 

D.T. (eds), N.Y., McGraw-Hill Book Inc. Co., p. 113-130.  

( تيييم ن م الموازنات التيىيرية في الشركات الوناعية المساهمة 2000العبلوي ة ذمهى عبى الاتاح ) [14]

  18ة ا  ر زير منشورةة هامعة ر، البيتة األرى العامة األرىنية  رسالة ماهستي

مددىخ، مإاسددبة  - المإاسددبة اإلىاريددة( 1996هبراعيدد، هوزيددل كإالددة )وإنددا  رسددوا   ةإلددوة [15]

  44-40ة عما ة ىار الثيافة للنشر والتوزي  ةالطبعة األولدة المسؤولية وتيييم األىال

الماداهيم واألسدر والن ريدات  - ىارتهالن ام المإاسبي الإكومي وو( 1999المبيسي ة عيلة مإمى ) [16]

  123ة ا  عما ة ىار واع، للطباعة والنشر ةالطبعة األولد ةوالتطبيق العملي

( مدى  اسدتخىام الموازندات التخطيطيدة كدأىاة للرقابدة وتييديم األىال 2003األفنى ة سهد مودطاد ) [17]

  27ة ا  في منشآت اليطا  العام  رسالة ماهستير زير منشورةة هامعة إل ة سوريا
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